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 ׳* *״£!*׳*״״ ו \ .!
 זרמחרי^זז^־^יוין&וה
 ^^)^י^ז!וא!מ^ ףת־ן5ו^ץןבוחנוןג^זויל^ . / ^4!*^.^ ^ ^ ־יז <*. , ;*־׳,*י• ( **
 ־- יףי^/ולצ^מ^אוגג^ז

 זיז•' חוי* /*ומ ייי*ך♦* ׳יי"
 זיח&מז&זנו*נשנ(<כועדיבעי " םישגות^^יסייופ^תיגיוויהווגב
 זא^זיצ^״געדןי^יגיו לךננ3מגשה0שןהגשי116םש

 לימוי^ה^לגחהשי^זןנחד^ י זיג׳ה^וו^ןישכן־מרל^^
 #!1^ועי!ממיו^ו^ ןע5 זטנעו \הזלמנ51<מייגמ ם\*יו
 י^0לגהדשע.מ%51ט'י5נ^ (^פהיע^ןו^יעץזי^^יזי^ייי

 ^^0#?ןינ0ז%©וו5^יןד מיוחתשהייה^מ^ז^מארינ"*
 רדשיא&א^ו^^א^לין ם^^^מהילזו^לו
 !יהמעצי*! **ט ותלעי ו^הךי&ל . >=יגה;כ ס^ויט־ןזי^גצ־גש

 * 5*דחו*ז'4חס$ו1זי.מ י הלרןימא^אוגיגזי^סויהו

 יש^דיר^^הז^זמלו ־ ץ^^ואשימוזמי^
 ^י%1^א*#יי?מ ?^;?ה^זי^לממיילןיזוג
 ה^ס^ג* זו^גי ימזימ י לנ״זי ׳המחר •יגס זיוהינ גה*>גח
 3 ׳־י י■־־ " •" 4_£^^׳1.ג*־1~±^^יב*,.^%

 גיחיר
 -•/־-״- ־ • *

 זיגע ה^י ןמז זי>*'י ך *■יי*׳ **•■*ןד^יגבזי י^זצ^י ןיז־ח ןי־י גלייל^י וי^לי ~*• הניגעל" 'י *-1"-יי * •יי
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 £ ל$ל#
 ךיי״דמ״וג״ג־^״ד^״ו״־גמ*^—״••מ״״!״ ?!״'י יחוי־זןו״ו.יח].־.יג,.״

 דדה!*
 איזקמ^טוא*[

 ןריג^ן^יג5.וגב־6
 יאוייוי י/גזיד5 ין׳מש*ןגשמיהי1

 ^לדוייהס^י^/^ישנ^הורזגו

 •, ף^כדע^ב^ךיצירו^יגוזזגר^

 ' .מי^ןוייךאמשי

 אמזיזמ^ זיוזיימץיו^מ^ ^ש^ונרו^ויו^^ו \ "מ?^*יז?נ- ........ ,
 םרשןג ן8מ . ןמי}וש אי רצשןז״וי^^ל

 דזגש ^זגשמימי^ינ^ידיו ־" יא£ץ
 ןע14הי^ד1ישושזיןלתיר^ייו^ *ל

 ג ^{^3וי¥*ז^ן?*שן!וזי
 ס^סז*^^0^881י^ ^^רמן^יתיזיש^לזיי/־ע'

 ריד♦** <*.רת1ןסג>.ז. ־^>ומ\ך*^>צפ*ך**>3*ךי^פו<הךופיזיפממך1עגו^ךוג>גו6׳*ץמ־מ1*הוךעי'



 א ילאמו#
 •(—1.*זץי*יג1 *ד*ג*ח יי^ימ ■עי^זצ׳ח <ע י״נפ.מ* די*ר>ן (ימ^הו ץחו^ה״מח.׳גק>5מ *נ—_מר>ן>י ־י 7י£י.>)

 ^וזל@׳ד1*6מד^זז1ו<>יג5מי^
 ^ירעאיגגיןז^ודי/יע יר5
 יוי^ינוו<^מזוזלר5מי יזהזיויג
 ^15ג\ןןגץו^לקבג׳ת'יזוו1!'1י^
 .^8ו^ביעי^ו^ו^
 ^ע״י5י8^*6>§דיףאזין>
 י^עבראזאייזיםו^י יעיער

 וע^ןי^נ י!וי^9ל$<}י1 ן
 ^!",ז#־3י94׳ג%נזוי(^זג

 ייחיכוברועצבמיויגמיייהוזמן!,
 *ר^ר די4ךער ח^דוגערוש דע

 ־^■זןתיר^ןידי^י^יי־לעג
 עגיו 4 _

 ^ ***י*** 1כ!ץז* *י>י^גי1 ד^ו^יוו זיכח^יפני-ציו ד^^ריו ***!•וד&דו ^־—ג.^י5י^ זי *י^יו
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 זדימער^ין(ו^נע5^א^

 ■ ^?י**ז*^*ו6
 ןנונו^)^י?ג^ח^מ^4ע^
 ךצן5ר^עויד(וי^1%^ע

 מ^זיימח3)ום?ג>רי

 44 £■£' 4*^41ם^*-

 -מנ>ו

0*7 

 ך?$#*ו00^^

 (^גיה^שץאצזאן^ר

 %%^!3ד35^י$טכז
 אימטעדנ ןוי*• זפבהמ׳־ו^

 למרגמייד^^י^

 ^יג6ןא^ע3א<^7ז)ג^ר5ןש3א
 א%ין1מר^)35^מאאגוןג65
 י׳ההמן '3^'ראן;וה7צופ ןומ9טיח%
 מ^ישכ^גר^עזיצישחו^
 • ![*'רוח יגצף^ו^תזיגזוומסמ

 /^חע^^יו^וש^יץפ
 ^ו^מגסעןג^מוי^מע

 ^יז^ן;נו^6מע יג6^מע1
 . . .], *-י ״* *

 !״>׳ יף״י׳ 'י׳״״*'ץ״ס■ ׳״1 (7״ר31טדדו^א<,שדזיד
 1 ^^יגןגהופייבירזוחויימו ן 1<דאףיןי^^מי'ךפעו

 ׳" 1^א^^מיי9 * *ץ^י^דגמאיאג#
 . מימ8אמ%5טי%^יוון׳1 י^יעמיעמ'(לתג׳אמ?ימ*ו

 ף^זזאגע^ח&זו^ר^ י^י. ^עט9/ונ^וז1ו1יי>יזעד
 לומי ׳אהייע "וובאןיצ&דוצע ז ג י׳ד^<^ף03#!#*
 ׳םל^יוצ^רישג׳מוצירוח

 4 <ף/<י־ריפשלגל^וץצס8ט^ שוש^רן״דעיעד^מעידלז
 " לו^לורר^עמסלמ!סירו*
 . —. ^מץצ*6ןו^^^

 '־י5יר$ •^©ג^אזאיר/י,

 איץדזסע^קממודאזמבישח
 \ ^החמאלי'יהר$ואן#!ע יברבר
 *. ^יניגידגיע^יייאי^זו^
 ־| איעיוע־?? 6בזזיג ןי|דזאער%9

 ןיי*יה יסו^עיו \י־>*0 מחיי^יסזעעוע .יי׳ימנ.־■* ע1*גן*£> דע ^דח^#**עיג*ןן**יפ \^י*יח ~־—-•♦*ייסו *ו^1*וח
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 £ 1*י*׳*4**1 *יגק^י*־** ו ־׳*ו ך*דהי ןמרג* ךבהאו **•*1*^*״*.^,-^.מז *ךי?י

 . וי1\%ילעדי!ו^ג ^זג^ויי^א^^יוגג
 ןעש^^גה^ך^ר^שג 1וגאריגיירע1הון\״כפ?א^>מ
 1\י^£^םזוי1לן^^מד !%
 ^#^ד^%סיין19 ץ^גמי^י־ו**רי$

£££$$ £$8£^£ 

5*$22^$$ " 
 ** *״״. — ״'1^^

 * 6£2!^£8| * רל^*^**ח4^

 " 45£ט2מי^

 יי ¥יה^\םי^^ו^שיא 1• ^הו^%©ן3ח
 1 '^*§ן4#

 #ן״יי$ן\י5גי רגגגו?יי סא ^ש^ו1 ^אימיי^צ
 (!)יטינילפן^ילזבעמשף $<״! יזיייג#ץ%^יייאזהייא״ר
 ־יעג1יןממא^ג1>!*ו^י}׳חסו<ז י י■*־—י--•־*■—>'•—
 רוגימ ^יג&ן^זז^קיפתשיו

 " ה%י^זי%לגשיעןה\
 אגיר^פישנן^םע סגוזיהריע םג
 ^גוגאי^יג^די^^ש
 יודרבוע ץ/ידתויגי חז\י)1ו1ר>!< .

 ~־ג>ביהו ו יייהייא וע*א
 י^י4 זיז ה*ע י־יה\ג *׳•* דיבזיוזייד^*"* י* עןעי,ן<ג הגה *,.,1,* ^ 4



 !^מיהנדגויבי^אועי^ " ש^ר^זץן־סןמרט^ןי*־
 ימיא זיכר^גויש^זי&מיבג מיבהיו י ^אש&י^ו אייפיא
 £ג6יז?א^'י%ז556 ^ו׳״ג״^^צת׳ידיג^

 'רידמר5אאיד\״יא\'1<י^צ ר^5נ^ח1ז#ו6^ה!ייד > .
 ףיפיעמוימ^י^זמ^מ , 1

 *יי ת^למו^אימס&א,•6!?!* ,
 א^שכ^ישגאומ1*^ג זיהכא^^״ן־ע)יד^י
 מיי^ו^יח^ןמץיי׳היעפ^ מ^יחפי ונ5ר^ן יש^כנפ
 ^ג^סודשפגמיאוי^זךגיע י מ^ישיזימפינגיאד^^ץו
 "ןיזיזויזיז^וועז^וג&ת״מייג ^{ו^^^ןידגןמ'

 "דא^וג^דא^ישאןוזא? \עיל״?געיז^ימאגינ ז*רןיי:5
 יסהיגש^מ1ז!(י,םץבפןוגי1\יגפם ,]ו^^אדאישייוזואזזמי^נאג י*

 !גנשץישרמזץעבי1

 1*חן*£י נ^*?ן * י *י5>מג יסע** **#*ן^י>* **"ן1*ג******3'.*4*1*1* י*א*^מ*9 1*11*'1ג־־''־*^•*' גדח^ז

# 



 ץ^יעגתרה^^מ^י ־יי!ו15ץ,*ו$
 ^^ץרמנוי^ר^י^שר ..
 ^זנ^עי^ר^ביעגהי^ן ,^!1יצייויש&ונ^שיי&ש״יו
 '^!^!מש^י^רןי^ל ^
 י־ר^אנאאר^וייוע^ז־^ \-1 י^סז^פ5וףספ/חז׳^
 ני^בזתי^^רמ^ייר^ידח 'י'8 י5^מזופ!^ןך^ז<גי^2ס
 ^ס*1 לביכשו^דז^ *י*יי<*6 !יי פ ש״״ס^ .י;>1 \1

 ^ועארןי ןווגי

 פא^שדזעייומ&י^&ואז
 ןי^רמו^יירע^^^ץצש
 11.# .#414>י 4 ^ ^ ^ ״ 4
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 ",.",־.ז,"., ״,,. ^״^,״,״1״״ ״,.., ,""ז,,"" >1״ה ^ ^ ־" ;,



 4זייןי'ם&יצד
 ר^ש^ז^דיינעעמשיר^ .
 5^יוועץא^1ןה״ר)דמצביצש\ ל

 ^ן!מ%מ^59;5#יב^אןר^1 ־י
 ^^ן?י#י^יז^1 ..
 זמזצ אומ1?8ממי*י ךוממ
 %>ש רמא^ש^ש ן(גזג
 ( ,׳•ךוגעע&שיין^י^דוג
 יייימ(ד^5י?י9ר<3.

 "^^^ר^^׳זזיזנאר:
 מי׳חתפיואיפגזיע^ומשביצשו
 'דאן^עו '^*שיחק/ויגישו

 א^ז^מו^מייןי
 *■• ׳ .* 4 •4־

 ידגיד^שלמא^ומשרידע
 ^זוה^רו^י^&יימ&ו
 ע^וי^^וי^יניי^
 ^111.^ ^**<־*4*44 *יא

 או^א^^ויןרזע5^
 י%% סיןל£ 1

 1. ^חי/ז%^יעיש]<וחי/ייצש^ /
 %41 %4י^וי%%• 4 %%־!■• 4^^^^י^ש־וייו44 א.*5♦!*



 *ג>כ'ז>\ 3י **י)—* <לעף*>ן חןכ>ג^# מ#יה1י ד—י4**?ן*זי ♦ימ*1 *ק/*4\

* 
 יצי

 ^ע^ימף״ו.ן^ו<"•
 _-. ... " ^היי)^דר^זצ\ע>מ/^

 +י אג^א#|^יי86ץיו8אז עצשראגדעו^מ^^רצ

 ממ6*2* ־י



 ^ ךוממ ו*1 •■> ו**ע \פ>*ןיהו *ימפןיזי יכיכדועייפ *ניש׳^^ל ןיהו וןיו׳ההה ליגץז׳חה ׳ד—דימימז ז ויהו ,,1 [ידי יבי>ד*1יפ ץח

 ומ60ו*
 ווו^וגיו* ^ונש^שרךג?ןעודוז$ וימ^

 ... יימ6*ה*ז ימ^מ״ ....
 זיעתב&יןוווו׳ז&ו *ו&יא&ויג , '^ד^לאה^ו^וין״^וגיןייא \•
 ?ימווז^הישירבי^י^פעו י*׳

 ג^'^אמא1א8%^ע יארעוי^אוומ^יץי^יוו^ץ^
 %38 £י״ך*״*'״*י2
 ^ל^עעזה^^יי^מ 'י־י^ו^וא.^"^
 ו^צה/^>#אי^י?י ל#ן0ער?נ%^^>
 ג^1#^מ*יגמ״*ד '^וםי^ול>_ס^ומין^
 !* יוי)(ע15ז'ר6'גזי1 ^ייי^ה^מזח1* ;־־ ־־ ״

 98ו^;ז99$מ8* *יי׳עריוחוממאגיחואו<ר3>\ן;דה : גז^ךו*׳$מ?ע*וז^ףג£.1

 דמ*5^**ד^* ^יגי^י ןגידי^ייע ד^י^י ו*4 >^י י^יע>** מ>צץ ץזציעו יק״עה ני^^י^ג^זי^ו ^ !נ>*יס\ ע^ג\)צה^לי





 <מ * *נ*פן<* זי>צ יפיש״^זיו וצר# 1*ז>ה י!* יע :יבכ♦ 4- **♦ולו ימפ ן 1

 ^#מ׳׳5״יי^ג . זמ^מסממזז^ 1.
 %דש.יי^ל8ן^#.1 .ג ןי-סהןמה^רפץלי/ייטצ ימ?4 יי
 ^5!צר^5^\^ו^'ו ״'׳ )^)^ז^יאיו^^מ.
 ץ^דיויעכאייור^זו^ ""ד ^יעי?־^וג^^הג1ת4דא*-5
 ר^הי^^אז^מא^־ ייןימ״אס^ינ*^**
 חי^חהא^ייא^ו^ קי^י^לפן^ימזי^י״ירי

 ^•לא^זויא היהו^ו^אנוצ^ןניןומ
 י^י99ז4ירזיא% 2 ?ףוי^דיי^י^ ,'

 253 ^^דוי^גזי?ין״י5?ג

 א^חלג/יומיה^^ןופ^י^ ' זי״גופוקדעזיגד״מזידער
 #ואז^ג!ייעו*שו^יא5וןיי , י^אמיןייערוי(*׳**
 ^ןאליע^^תרהי״עאמ״י ךי^חוחי^י^
 ויל^^א״רוהטגז^וי^ייי * ^!(?^.^׳!םי^אוי ״ך״5*
 ^?'היןווירלעםיז^אזיזח^א. ,*

 *>יי
3* 

 ^י^יזיגד^• '£>
 \ 'ךא^יד א^־יזו&זי ץי@^(ו(>זומ%א<י^"י?>
 4גאףו^1'אצןיעמ'יזאצ^6^ (יצמע^ירא^׳ןוייאירשיא^
£> 
 {יו" \*1'^י)1>ת*>ג^11*ן?\21יע9ע^ץ~+ \״ד*פח1!פ^ופ^כ^ו*יקע <*>פדי>* מ וו־^יי^יו
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 ידחזג

 ספירחו*

 *י*׳^זי׳ת/ושדע?רמ ז?ז3\י^זיז4
 $^ר%לעלשז$\ 1<ו#מירוזווכ י ^י^^והי^חריעןה^עוו^

 . פ?מ? '^^ימע1י\ו^ורעי'ו
 ' יה^יווי^ומי^י^ן {^%י$ו*ךיי.1

 <י^ח^^@מיץ5^. ^׳'םיו^(ותג6\עםוממ8
 ך£*י ה^לעןג\^ז^מי,%
 <^ז,״״1״ז—-6*י־*־״ ^שמ^יזייןיזיזור׳יזיעג^

 !ייייי*** 1*4*1.01•

1 
 1 ז\>הן יייייי ׳ ♦ ״ -צ>כיייז ג 1\1>יפו *״—<• יפיכ׳י^ןיגי*פ ייגפ>גיייח*י>* זיי^י/פיע-ייז*׳ ןי^^וז• 1יי*5זמ



 ד^יי־^ה העדה**־־־־*^י4ימת1^ע ז*4ו*הצי^ע*יחו<^כיז*יפ*יז*י© יסןןיפ־י!•ך—■3>0'?\ ה.חו^׳
 ו

 ןוהיכצמ^^ע&ץגו^ זזנו^ש \יצ ןולכמער&זא
 הןןץן^מ^1י^,״9 .י >ע3#^\.#ל^?)1ד"^
 ^שיוייוז^דאזעו^ו^^ ^דךן^^ע>\ץ)9^^ י
 ואוין'^1!יטימ^מ!ו5^זי >1י^אסמרס^לעםהייעמזע
 (^^ז9ע5י^מ5וי^ ם(1דח.ן^פ>;גס^ה\ו%׳5>ו

 :#!|וט ^ו^מי׳^ר ירצכג>,)ויו ־־'*״''־־ ׳,"1י״ '''■*'״־־1י *״־

 %5^ז#י^ו^״1י5

 זג^ומי^ם$$ד םןי3יעזו
 #מי%וו^טהן^!וולגמ
 ^צהי^^^מי
 יזוו^ןן^^רא^ונ&מיז
 ו^ו>ממא3י*!@זל95יאו^ן<ן8ו^

 ו^מג^תגחירוו^יעו^רזאג
 1ד^5^זזזע^א*ד{1
 יא^זפיציוזלו^ילג^זא^ןגייו

 סייגזל־רי^^טירץי^^תיגו
 ^ז^גןןי^ו^נ^ ^^ימ-רויי־^דח^יויח^ויי(

 פז

 יז
=11 

 *^ליג\^רילוו^ו*״1\ויאה,
 ופ^ו^ש>מ^'טחר*וי1('ל*א
 ז^מזמנ^^יו^זיהליע^

 ^עי^הללויוגהלעדזןגיאומ 1
 ,■,,"",ץ,",,,,.",,, ?ד(ין>וגג^ג^ע^יו ^

 ^.שדאה^הידגעמיילחויר <%) ^ח^ו*א#ו1* 1*8 היהאיח ^
 0^מע;^שהו^9ג>שוזץ מ^איזיו^ו^ל^ג״יעיליייה
 ^ו^ע©(?'^'זו^1 גיגז^8מא1!זאא¥יאנ(״׳לאמ
 1^>^1ע^ן^ו^ג?!ו עו+עא3;י5'לקל':זו|ו814דיד|י,

 ^זץי' יחיו וזיזי ו
 ן%יצימ שמשמילמיע^יולי 0דלעג^ודע^יו י|\ועויזקי1 •י

 ^ןז^ןסהע??זי.ו?^עמ
 ^גימ^לןדליןימילגוזיצ א^וב!

 ',-׳'יזינה די^ז^י *דג1ד זיגג^יעו ממיה^יהגיה ן^י ה*כע >י1ה.תה*זי זו^יז**ה דיערה ה*יעהךי*ו *ד—סעסיסן



 *•"**יזייויו ":^דרןיג^שןד^ץדו״-ס לעפלבע)י*פ*> דוע*•.*לי*.*"",דב?י יד—•**"•יו ^•*יצה

 אי5ל^זווען^רי^זע^דפיא^לצ 5?|לןח .

 -,^מז*8881 ,
 ^5יק!זו^ו^ע%ח
 מ־י וג׳ייוד^י^זיזווז״^והה
 א;מע^/6י}י/זי\ י^וו*
 ^י " י ׳ '״ 'וצ&היומ

 •יי י ׳יי;ייי ׳*׳ (1 ז׳חורירחחג• יז\*?!4
 ד^5א!ואהץ1אא)0^1ע^ד

 םי^מה. ,*^םיעצזעיהעג

 ^רי4י^ג5ח6^ו<ולו1גץו9מסעג
 ^^)<5ו^ו^לגייו#ן!ע*^
 ^גן^^עיג§גיר6ןיויייג'ו5
 ו%(י^ן^ץ^ץשמו1^וה^ו

 אאע&ון״זא^יר&^ע
 ^שמו^ן^רי^!'^
 םי$-
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 ןויקודןי^דוו^^דח
 ייגחפד^הןג^חירג5עו>יא
 £1* ־ד"■ י* *■*י.,- י״ דז ^ 1 1 *י 1 ^

 _,, ->י\חבידגזו
 ^ו'זיזזוישב!וזהונגיז\ר¥ה1ה'
 ו^^ואייומיעז״ו&זג^יג

 ף י
 ^י־**ה^ןעי י>/^ן י^14>9ד<מ *>צ^1 ן1^ד׳<מ "יג*\14ן ך■ ■*>נ6+ן?1 ^ *>ציי*<ו*~י* זךי^ג*1ע*׳׳?ןמ ף#ע^י2''



1 
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 למ^הו^אס^ןע^ד^ו סדעיגוירחידו^^ויהוהףוי^
 אמ^־&יידצ^'ןו^מ'י1ו!י0 ?יזימיץ^יע^יואמ^תיוזייס^ו
 רו^י!"!? סןיל%%5<ץ

 ו^^והי^וג^זיןוז^ רי^נץ^יר&^וני&זןיייב
 *יאה םוי*יו^*1לףהי}עד !ג ^שם^מי!ץ.י_

 י^אמסאומ^יי1*^!■ םי^ר>די1םיי^רק\ת5זי ,
 ן^1^6י5)מ?.ץןץ.1

 (יגוואא^ומ^היוזיוגהוהייר^
 ג1והו !*.זמייד^זניר^ראצ
 י#^ו1<ילכגוא\ז6שז״ולע
 ו$י}1 " 'יויי#יגיה>

 ף*מ^ן*יה!מי♦
 ןומ7ועוע}א5ממ וו^כמאו
 ן#^^ן<%9**06
 \ יי קקמה [<** י י יו*תייז%יוי•*
 ׳א^מס&רי&י ומ^וזלוס

 ועמותזג־^מיהיי^ייוצח
 'זימ^ז^עזוניל^רמ^עחי ^

 ן^י*ין^1^/0 ץז^#ייז ;י^3>׳ץך#*

 טגיע^ד^יו^^^רפ
 יםץרועל$ י#טו*ר*^אוו?י
 זשיג^4איאני*$ ו^ציעי
 יפלטוא%^זגר\%יעב
 ,;*ונ^ו^ו#•1# יאמי^לפ

 ^מו^מ!עד^רי^1 ,י ,
 ז!לאיד^זהמזי?ג^ו!ימ5 *ו&יהממ^
 1סטי^דימטע^יווניזהמ, "או*ז^דןיז?לגן^ו<ביז>שיו

 ? א^\^^ינ8ו?ו8מ ־לוויג&י^עג^^יינ^רי^ן 1

 !;ו^^ימ^יועיו^־־ ^}^^ד^ייגגוו^ייע^ 51
 !;ךס^להי^זטראזמ^חמו , .״זוויו^גי^או^ו^שע ־׳״
 ^1י#ן%ו^ז^?1 '¥ 2י*י*נ: 4
 א(^יי^^ז^י§י1יגה^ 1 ז^פנן^ר״יי^״עי '
' \ 4 ^ 3 

 גנן יפא^י>ג *ניל *^די^יה^ג יסע!ש^י3 טלט*ל.*>4ןי ןע^שןןג*ג4ןיזי רח^דעגה הת^יוע ד—טג0*מו ז^יאל*׳׳^]

 *ח
 ♦ל**

 עו**ן



 וי
1! 4 

'1 

 ימ
 ן

 "?$אא3*ן>ז#1ץנ^ו המש/י^ז^ץגו וימנימ
 ^מי.% א5ףע^*1ער5^זא^ז^
 3ו5^^ן8י%םן5ו

 • * ^'35מי^&^שגיצדצממז ,
 '/י1*!י^י#^פ^ ^ומשימ^פסיג^^דוזיי

 $ $ י אזיפגלייוגסו^זזו^ע^י^ ^^ף^פו^ידעימ''
/ 

 5־־ידס* ך1ין ׳־7־ד>יצי^ז^יי>צ^1^ ב׳עי|*נ)|י>צ *• וייד^ ץ*גי*דץ?*ר\** **דנ^&וסגייד*!* יכד** "דז־־-־־יי-כנ****} \***$



 וע ן^ייג>י״^^וש<מ״0ע ך>י~.די*י*-־~-*י ♦ימ9*י#׳4>היי^חןי>ו•!^.^—•>*י*ף מ*י*!*יה*ה

 זי^חוש ^דיפ^רזיו^ו ^ ר^וב
 י*##"

 ^ידןיז^
 י ׳•י׳ -*

 'לן^^^זיייי^״תח״אז
 ו^^וי^^ז^לנזוי^ *
 4־רי?י}י%שוי4ע'5'§י^ "
 היי\־(מא,זיםיוגז?יצכונטפשד \£

 הרמיתיןלי^מ^מגיגעי
 וןיגשוזי^אמץדעוםירעןגמ
 אי&מעמוע^וו^פוינ^יפ

 זי>)<זיצ
 ט^7^יעמדק*ן^וןיפ

 ומזמרי^ןעצןיסןיידעדימ'
 חהצךהה1יו#^<י^יצו5
 ^ןעלוינייגמארוזגגן^ריוא^
 %ל^ז*שף!^ו>ן#יע
 םיי־דאשהס^ו^וןוי יר8.1

 ׳ולר^מ ע^־יגךק^ר׳ו ין\׳

 ש^מייז!מד)^מי?'^1
 וי ג <י(

 ׳אעיא
 ?^ךו^1הי^%חי

 1 מי*מי
 5*גי יגזזרןלי^׳פ^וימ&עדלנ* %מ%*8*מ^ומ$מז
 ^ומגיזויןי1ר^י^9דוג )מץ§א* , ״;'יבל?

 זיגי^ן6%ך^^ו<^ר רצל6^ז״ל>וגשרוי.ימשי)<
 ^ע^ו^(לדיינמי'ץר5י'י .
 ^$1ממיצ#ים^זיפ^דו * !18מ!מ^^ו8י!9 £

 *וי
 ^^יס^ן^וס^ו״יי(?

 ץ^ושג^ (■יד^ד^וןשירןו
 ^*ומיממינמממ•.. ,

 ו׳סמ^ידזחי^חמוהירלרגמד ^זזי^למיזג^ואועזי .יי־*■!־ ״־*1״
-0• $ 

 (רקייגייע^^גאס^^ד^ןןניגצרגצג■^יגו&׳זזיקייסבגכלידוז*■4-•0>9ימ> גנקגחןיי*—*י־סיגנ***



 "^ע^זייגיוה ינמיוגע^
 מח^ןג״|וו׳^י^ו#י6 , * ^ןץילחןים6ימזנ8גו^

 |1גממןוצי(>ר8^ו>)צ>1וק{ו^ן
 0^1יי^וגעד־^^ין^
 ויהייימ ןמוי^יעיהצימירגו
 ^'וגךעוןמ^יזוףי־&ביזלו

 יהומרב^ו ןיחי ו מה&ע ץזג 1^בי&י

 ^ו!ן>3ם^זי?}ואו1כ^ווי5ש
 'ו3?#1ןו?ןןח6י.וכ5ירומ^\
 וי*זזיגההוי)<מיייןיציד9ע^
 ןוצ־יוןיחמי^־״ויפשזיצימיייזע
 1ןויןמיצע^יד^יומ^ירגיי

 ג *ן

 "*״ • !ןיי ו-־׳״־*ז ״<״>> ^0״״^

 (וימיו ץגשירצממיו ויג^מ^ני)

 ף^יצץאגסר&^וסעזוירציץיפ

 4 ,,?ןויגיה
 ע^ךדאגזנ^אחמיי]^!
 י ^.ע^זיימצ;*

 יהיתיז
 ״:י^ייןיייייוח^י^ ^
 י* "׳^^^ףויייניח? >ילמןמ(^^6^

 י32מע־ז?^ ■ ר^םצ^#מ'גיזיזו5י*ב
 ^חיפ^רב;ו4כגרבד״*דב • תוץוי זךגעיזףןס^ןוךןוג

 ^5ןוחו^ץ^ןדמםץגסק)ז^ א$ע5 >וז\ו*1ו(י ?סודה מ#* 1רי3ו"*

 ־׳״׳,*•״1י --  י*1*" *י*י *?'י־* י9 זי^ג״חדג י״ יי**-, 4-.,*** <**.,׳** 4 י* יי*" *
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 ו?

 !׳<?.%♦ ן#1*ד׳***♦ ןהכזי *ד—י>י*מז ?י **?*• ז*ן* •י—* ז1מ\*^יע*>* ויוליע *"—כ)4*ס\ £ח1 * זיי4׳*'

 א$זדמ9$דימג ן!מ ם״^ו׳ ע8!4יי^יו הי9מצה !וינחריפשיי
 אע^א#^יא)לא£ד1וז קוצמאזול^ד^י^עייצמ

 יי9י2
 יסוח

 .... ז . .... _£141<ש¥5ו<עמ1
 האדי*יגא!ז5\5וין9דשדדזא^ ^}יי׳ן^רעוהיי^ןאו^זשין

 מי יע3ידיזיאםולו איי&^מ

 ^ןו^^וה^דיעץראג
 ?^^1ןי^ילע^ץר?5
 >41^ד8עזיו(<נן9איץני^
 ^ו א&לדעיואציגעו םי^1\

 ]ץדז)י,,וג^ע<ימכל'געוו^פוע)<
 יי|רש^זןןג5בט5'שע^צר5עו

 י^^ץמיויי^
 '^י1#ו

 !ג^מייי^לי

 ^גל'ומ>)ג^6%<1י8ו^
 ד8אל*י1וצזי5)ו\עאאארו91$
 יואיו י?י1 איבניי זינינזא<נםצ6ו

 3^.יא5זויי^א^?



 ק^ן^ט5ישג>^או3ג מ15צג ץרי£> י^^רןגד^לע
 י^־'י)9עי5>^י\וומ% ^^זידא^וי^זי

 _נרמי*ג.1ז קין<א^7י ןפ ד !עזי *>פ*פפ הזהייויזיפ ןג5מ*ח\ןגיפן^ג9גי)מ*?>יזי-מ*פהו<*יז •י-**>י011;ס!׳??



 ."ד-״חחויורהמנייךוגיועאי ., ״״,.,. ,.
 ^ן#,ו(י8יו*וע<!י*)יא^
 ח!^זדמגוג#ר^וי<״י^ ן !^וייח^י'^י $ (י^
 ךד^ר^^ימ^נל ^ ^^וןיד^ימען^כייניי
 ^םיועג%ןמ^^/< %דןיאד^ב^1<א9מ .

 מ^&ניואוןלש^^ע -^וע^!י4^אעו^ייו ו}'

 ^םיי^ךקעל^גשךר , ד|#%^@ן^אגמ* /

 ■־!;ש^ו^ה^גד^ץידל^ מא\^אי5!י,(י1<צ)ו^|י6יע י־""

 '" .1ו^יד^^זי^יזי^ו
 סיר^וןיגהה&ץגד^מו^ע ייפן^א^ש^מגי^ע
 6$י#זהי*וייו א^יא|ו2* ג*ג^^^^'י>י*?ג(ו
 ףן*יי$ישא?א!ודמאטי^ רי^>ןע*י\. < ףו**

 ,טס*

 יך״דאתשאדאןורמא\י)א*> וו^יעי\ , !דוגא
 ויריעמ^ד ייאייוצאך^ןל ^^מ'מ^ימימאסהדמ^י1

 ('ל^וחלי יי סיאזךיזז^אל^ןי^^
 ך17>גג*ד♦ יגד *ן |י)*עד גחץ< יעד♦! !ד♦ יגד*י דד יעד י ו ד—~*>**)?\ 1ר לגדין • * יביגנ^דע.
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 5^4 ידן*י10ו ־ם^^י^חן סיננזעג־יכ*׳* ^דמ*.1> י^יומ׳גידמו־■־—!>ג*י*־ן ?ח '1 .,!,א
/3 

 י-מפ

 רוצו1י^;ה1עי(ו•^)^)׳
 ץ^ו*ן#!!וןן5מך^8וע'>ז
 1^מי55?מ1^ןין^
 ^מענ1ממי1ג!ו^וי^יוכ^
 * **£11*411£ 11 £/!׳ .*״11. 41 4ן|^ן^

1• 

 ד )**ח^ור ז*ץ^יחדג1ד*ןי יסגג *זימ די-ע^ימרגחדפק *ד—פנ*<9)^י>?ר*ו $מי *;ופידמק —'• 1עכ2*ו1ג>>2 ץ&ג**
** 



 ןיןמ^נזיו^ר^ייוועתיחודמ

 !#ן^*י^י!ל\ף!שםי1מאה
 ^ול^י38^וץ|ןז^^
 £רייגי ף׳שלגיןיוויהמימ יוא

 סימך^יח&זור&יחמ^מדנ^ו
 ^ךאי|ייל(ו^י@8ים^^#> י5
 ^ז^רש^*תי?ע¥זיו
 4 ** ^ ^ 44/4^ 4י

 י־

 'ז״1ומיהע4ד^י]<,ם^הרן^ו
 ׳םי^בגבידל^ ם5זישיןמ3[ד הי_ה
 י*^%ז(<מ הי?ע%י$צ תוהז
 ו^מ^ז^ועמ^^סעא^רזחר
 ^1ץ*)א)5זג;י1ג#לר5*א^
 ועי^ןע^אי'טוג5רו^שףא!וש,ה

 ג^פיא^1(<שםג!ולש5ך
 %> ל1וגי ^רמאיזקמי א״י5ג
 "־'־״ ואהא^מו׳זיזיפ

\. 

 *למימועבמי1דאאזןןנהלזאןאז . ^1^^1ךן!א4וםיי?זא^
 • א;מ<זץגחפשא^ו יואאניזחז עפאאדצהוהזיאגיהזיםץגז^אזו

 י*י ז^> ינשו^ו1ג6׳מ^ד?גדזי|9ר
 " *אוהועסניילרמ^רמי^ג ^איודאיידלז#אואניוח^א^ו

 ■־'־רייח^אזעויזוזלווא #_1 , ואן!ו?\אזגו;י5
 *כיא3נד3ןו הנהו הוי&גהיסש

 ז 1 יסנזי^מ ^ *ד׳1> *ע ןי^י *יכ4ך<*\ *מצר^ייה ןמ !*י״ע״צ^ינ*ו \י^י>* *5־ ־%מ**ן** ג!.ןא.



 ^>ימ׳*ז " וקזיו י\יגזזח^צ1—־• ז־&ועיו *עגר* יסיר****!* *י&^א -ב ^יג*אז

 י>^^תד(ו^הי^ו
 1. ״יייייע*ש^ימז^1(ו^

 ימא

 זוזה^אס^ואלאוןגשחענן-י^
 מןומ^^שזעגגיזו^מה

 י3כ^ךמ<ית^.י^

 £%מו^םי^ד#ם^*
 ^•געורמאזי^ןיאס^
 אי*#*#יי^ו#^
 ]ןמןזימןל^למ^מימיגויזיי&א
 ידצ^יא^א^וגן^

 יירמ^א^ד^מיאג^'
 * :י%.ו^לש^רימ6^א?ו

 י?׳נה5>>1םעה־1^ט^י!ויום\עמ
 ^^׳.^ן^שמפעזו
 דלמסרו!ימעו*דתפ^>^ומ
 '~י'^111<ליוע'ל\הז8י6ן9א^

 זי^זייא^ז^^׳לךי
 ןו^ץו^והףוצ^יי^ג
 קירמאו ןופמ^ןו&^ועיב^גזג
 זי%ץי5ממ (יגזיגאג^ו י הוו5^
 ו^עןיאןע^ומ^יגרגיאל^נ
 ^בגןוג^דיןןיציונבו^י יז׳ ד
 ־יא־רמי ']־גמ^^אוממ

 ^ן4שבי^ןןגן0ט3מ^ן_
 א^^^זמייזאז^מ׳יזל

 ^ז״ןוז׳יענתיעי

 זימד
 !ייגי^דןגי^ד יראו*׳ זייביעיד,*^
 ו^אואמג>\5ו^גזזו<^5כ

 " ׳^ו&ז^ז
 ך&י %שלימ1י>6עזמאר^?גמר41י1

 ,י ^ךע^ו(^{ר|163ג^ו5ו^ז1מו
 *י ^,^םע^^משזי^!

 .^א^ס^וו׳גמ^זי^אוייןאי^ו
 '־ א^פה^בהכג^^ןמאזצי^ג
 |ץ*דאוןגש^דמו>יקעגג(5<ו



 גי^ה^ח^יחיזייצג^עןמ
 ^^זי^ייזז"^ י ,

 -וזיהזרירחמ!<^לזו<שהנ1יו 1^יה^^י!^*יי$ "
 ו8^%9'יל5^ה^ממ ו^וינ^^דחזמןוי^זעמ

. 

 (^יןמ(י^י^א1י^ן*1
 א^ז(י*^ימ(<ז(^י1ון6
 . !•!.♦? ׳ 1 1 ..1* * ^11.־^ !£?*. ^

 יי1^גגו
 חזזיז!

 }זג\^וע\!?1 !£. י1י*\יייו*יי !ז,
 ־םי^^רח^וישגייש^ 1^עג^#יפי^י^.
 פיר3^*וע0שג%שדע "ד" ^ש׳ותמעי*ד^יעיינ>דס\
 ח^תי^ייאמו^יסיג^ר ז שעישג^ו^ד^וגש^
 עגש15^%ו>׳זיזזב1^ו* ר^1'#פנופ^אנירזגש©י
 ׳^זג^י^וז^א־ימגתפת׳י ^^יגוזשה^סהךי, ,
 %ע״יז^וי^^י1 ומן^זמימיי^יימ ג־

 ^שימליפגיזיונ^ר^ עת>ג^ומץ^,ץ\י;- •^" ,
 לייזנזדייגעמי ץ15\ו^ש ר{ו5ו שיבייצ&^לימ^^^ונ^נ *
 ו^וא^יג>ר>חמנאנ?^ד5ג^ לרשגוזיןגויזונ&בש^רירוא,
 ץד־״רהז^סיןופילדוואיס^ שז#יי ^ר^םווית^\י1מו<

 1ו^ורקןפנולכאזהירפיתידפאץ
 ^^^י5^מ״י£1

 זשדאזי^^^יינצומז , ^י^ףםעסמז^סידןיומ
 'ד^,ל\י^ץ^דמל^יומא1־ ע" מ^^ו}זא?^.1ם^||^ז5



 **ף*♦*♦ ודמ*י1 ד>י^י יס*** )*♦ן "7—-ד>>צ*פ1 ^

 י \%ון^וזטהי^הפיצ^
 ך^ר^^!יוהדו^עםו>ה
 ^5א^״י^ו^י&י^ז ך" ^ס^ו8ה^ו\עןמצ!ו^

 , .[ומי^רןומועיןגשגי '%%***$!
 1מז^^ןמא|א^מ4> סאימצ
 י!^יוי§מ1'ו^יווושצ^^ז
 ם&^^ו^רווהשצ:
 ^זיםליגיעצצו^,*

 ן'ויגמןול^ד!גנדחמשביישג/<
 ^ציגיעצ^ידלצ^

 .ם^עגרחממיהיג

 1׳ ^ ־ "^־ יי י ־י״י ז^ז י ׳י ן

 .י" ^.ם^שממ^יגהס^ן^זעיי!

 ט^ח^ף^ג'ןווזץט5^מ)^
 ^^^5^מי*4׳םי׳ח3ז
 '^^^רי^י)*מ^*וריאיע
 ."ע*. .1־1- : ־-< -: א"/ *

 א%5*^ו6@^יומ8 ןג&ו^ז
 וי!יזץ^'ס(וימדען\^י וחמו
 ו^או^%ממ^6וי1מ<י
 ,לא^1^זו6ןי[רלעוץי/וזו!ו5
 ^ר^וויןנדאומ^ד/^ם^ו
 ׳פ^מנוסיעגאזיזכתוג^ע^וזגי
 י@)^מ[ץ^ו^וייא155>ר8מ

 ',"?■■•1־)״ה1־.1מ,דץ״ן,)״״1״״״״^,\,:י״ה ן"","," 4—״..*, 1.**,-״ף,,ד



 יז׳ו^גי'*׳ **ימי!"־* >גי4י ץ* ,•*י^יאו ץג** יכג^י!^^־׳ על^ז י>ןי*׳." י-^^יאז *־9—•^יהז^׳י^גיאז

 הוהדחאייגיעיויזי^1י־#5 מ^ן^ג^ניי5היגןיי5יע
 ^!?רעס^זי־ןספ^ 4מי#י*למנ$^
 ץ*ם>^ו^ר^ח^ו04י ו^אז^יהזנו^עי^ימ

 מ^יזי^וזו^^מגחי^י ם^הוהייעס^ד^ר^יייץיסעייומ
 ^ר^ה״יאוייוב^אז^&ןייצ ס^^יפ^&^׳חי^ילף

 ־מ^נהי%*1ף^י£ז ,
 ^א>ו ח^^אוז^^יעצרי 1 £עןיצי^^ אעדאק ןוכ^דה^גיי י

 ו ־,'
 חךק^זגמןיסקעימז
 ^^וצ^גרי^יקןו

 )*,'י

 הז^ז־גוייע-מ# ךייי^זךב-נ׳י* )*׳גדיזי^-עיןיסד*.?!# זייי)*^#^>>צי״ד*ג>ו^)*><.מ*



 /ס • •
 ■ י

 דוגיבימיורוהסרו1ו6מןוציצ^
 * ו^^ן^מ^^ר^סץה זי^%ן#גיו<דני1ין)^
 %ו8^5יח^?^י?^ %י?אי״ייי^1^5ע1ש
 ^■■^ה^ןזשל^ריןנזעג 1מממ^מל^זזוהינזגדןע^ןמ'
 ץ&ריזי א%אזי1אאויץטזוד*<ו ונ־צ־ז^׳ש^יר^ממיזחז

 • ׳ ■־־־־יי ׳יייי ןו^*י?ן^ךן%יו^)ג

 י,וזו(ואוג^רונןנון

 ח!1 :

 ׳אןיע ^ןוהנמ^דא^מימ^עןוגיר&א

 ^ם^^^>ן}דא|ס^ז^     __. _
 ^^^^א5מ?גמזח§
 ׳^^גמ^ממ^^י• זו^^א^ה&י^יז״ואז&ימ
 ןן(יא\\ז^יי/1^יא^%ו!ל1ע"רן9א'! * 'זיגי.ג?*ג1יו^והב8גמוא'זא86
 אל^^א^^גייןע^מו •גיעולמי^חסאיאדז^^מ

 ןעכ<ןאיונ5ימיל השעהוזייר^א
 וןי^אא^י־ז^ו^^

 י י* ?**> ימגוו *ויו *יי***'* :יבזו 1*ר1 ^ ^^♦ד*-**די3י3ג **—■־־ -רצ>ג״מ1 3 ךינתע סג

1^ 
/ 



 ך1?זי*יע^י יספגי*.מן*>ע1יי!ע^זי^וה זייינידיכי**ד*גיהנ״יפ^,,*4ייי יד --־־■כ)גיזיו ו^י**4יה ׳ז^יגגו *\> '*ודי

 ס^ז^שזיעג^^ר^ימ ~יע ^׳^ו^ו^וץז^^ורנמ ^
 ^ח־יי""•'••־'׳•׳••4'*־" ""

 *^והיומיוגיאיי^וגאאמי <^>
 ה1תלל^יפ%גז\ו>?שרי5נ?ג !

 ^'מ״י^ס^ךוךו^אמןמעין.י*"
 'י^ו<גר1ו'ןגשד״1גזיי^נ>מ'"^

 'ויו^זצתייגעמוי^ םדדועי
 *,ופחמ^ך^ח יצ^סעסער י

 *|^ז8^86ןו^רו!ף
*£* 7^*2 *.4 —1 ^ .1_* 4^^ 

 !׳ >י-*,

 '1^>נ^וזזוו!^גןו!4זומדןו^וי'
 1^םמ^ע1הנד^וז>הי־ז^ ג

 ^^ךי9ם55^5שמז?ןש ,

 (מ8^זנ14׳|י4י^^ןיז
 ^וג?שד5^יגס?^#י<*
 י^ס^ימ^ס^^מגלערמנירה .1

 * '\ו^משמזומימזר1<מ/ו)<מ<

 לממממ•. <
 ^י.דע%יבמש ■?ו*>יו ?י"? *

 דן^ס^ןותוייידו^מץע^זןתל/1
 א^צדוט!גוספכמ5ןיפ^זי*ל/ו

 ..״. ^ . *  ^!1• . . י 1—. ״_

 ,יאמי^פגיטרטפאמךגיגע
 ^ץו^ש%ונ>^וא^צמי

 ^פ^אי1א^הפזו*רז5אה

 חוע#ע ומעי '״'
 *׳!ח\ ׳17־י16׳ ־7ע ;סטדטפ!^ >־ ׳וויי*'
 \^£ץו^ומ%£י יל^

 ג^יו^^יער^אמע
 סי^ז^וויישיפע םן?יזץו<$ס/<נ

 ^*יי91^
 י^י'•^**ו.***** ר!>\ א}\> ימפדחוא\עי״מצ^חו (^נמ1מפ*<ח>א^ח>ג״-״<״>גזיד1יא



 *<י^ג
 -־->*><.*>} ג **יו *—*• הג^ןצ^ר ^ד^׳^יא^^.,*,.ןס,^, -ר_0^>ז>> ;

 < * ״ ^״\י• ..י■ < ^^?^$ל?^ציח^יןוו/וווען95
 ^מזא4י#6א8ןי*8* י5 תזשי^^^וי^[^
 יא^רשך3'ו1<ן^1יןמזד^ןתא י^&או^ןרי^יר&ןו^

 %.ח8^8^מ86קי^מ< ^ו^מג^גו1^^
 . . ^^?ז#ול8ה%ני^ן8 •איצו^)•?^^^
 ו- 25^13 ^3^

 י■ ר ׳\'״>״י י׳י ׳ ידוהיו'וירזואמרחסעה
 '/י^ויןיי(ימ י^1!1^|ע^#$ןו

 כןגו?רץץג^ה3)צזע
 ג^ר^^מיממ^ת׳י ן*

 לע דיומלנח׳ י?ץחוי1<ןע5 י׳רי*."" ^)אשר^יץיזד^עמאהע

£$8^ 3$***=** 

 ןטסמ <8988999

 ו^ו , 3$ך%ז<^3הך** *חץי*ו^ייצץ* */ד*יגגמ-4־—רבג0ין?ן ז:—*" \ל*?ח♦ *^י ץג*# ^



 י'^יןורגעדא&רי&וש^ (ג^\. , 4 'ייי^פיי^
 לארי^כ ^דדיו !ןיוומל ז&ץפיל ן^נשל^ירן׳גרג״וראןגש

 11^^^ו^יוגומ^מ ןל•
 ■י^^%ג6^>€ "
 יאג^פנ^י^י^ #ג\' ממןזגיצכמיב^^ע^ו^דגןמ
 ^יסתיוה^^^אפ^יו־ ^ייפעו^/ית^ע^ייוו^ש
 ^הצו^הי^יו^זהפ^ * עג^^א^גזוו^מיומפ
 טי^^תיערחמירעפהרימה 4״ ע*מסי5וע'יםלעו^ןכנזולעהן

 1' ״->"• <!'■־-ל ל?( ,* .ז-*'•1!:■ \ \..!3£\ _ *. ./. _ י.ך __1^;

 {%י3ו8עדרזדגד זחי־מ״זיז^ע !י־•"
 ^י^מ^״ילו^פןי^רו ?גזיןסלמז^^עללגמל^
 !גדאזוי,55%\ו<יעז1עו^טזע^ וע!<6ה םי\ע?ת ה#דש םי;#י3
 3551^^.ומ#י>ט1^ו ץל^^ימ^-?|יו^
 ^^אר^אסעזהמי^מיגחו. מייירשלמאוגזילןרפניזף^ש

 * ^י־יוע^ץרשממדזויא^ייפ
 ^ר^לד^יואויוינכ עירו^לץירפעחרו^כפתמ^ה

 'הי^ן^ץירו^^י״מו . 1ל^1ומ^1^/ן^
 "ר|ע^פי)ןו^ד9לו0ג'1<ן,1 * ח״ר ו ^,יגצמימ ^ א^ייי^״י
 '^שייצגילרל^חעץשזגצמ ^פ/ימ^חוימיר^וזגרו^תיג
 י!ע1 יסלגממ־ז^י
 ־ר^ר?א^וב>)יגו'ירמ^וםויה (^ז?:1ימ^רמי^רלראיע5א

 ג׳דתמ^ מ״>ד>->.; >׳פח דיגריליו 1ס^*ב*כ*ע*ג*;* דגמ*?ן



 -ןי^״^יי^עגן־היו^ו^יק־^־ירב.^־* 1י'בז'1^ז^1ניה1נ^1״^-0>״| ־^-נ>ריס1 -*נ*,ן *,^..ןץ,,",{

 -1 -♦*ן *** 4 4

 ג'טוו9^ל84מוץ^ן\י1)^וי4ןן
 ר ןד<^ט>זומ!ח4ש!י,דו*זייאה י^^^או!)1ע^##|ט

 ^ ^^^אירו^מיזיומיי
 ^לי6צ(<^יןמ1ו^ז ,ג, ^הוןוימגו^מי׳יי^ייה
 ^ןואמעגיוכיטסאירגעכווימ^ ווו^ז^י^ואמו^פו^ע^
 גדידי^נ (ש> >ידיגעזסו<א1ג ץיזגר י^״אציעצג'טיהצביה*

 1זץ^ישנזוימעףא8עוץולמג6ו
 היחרפו. ^

 "ועמו&יאי
 ו#?'.-־

 ,י יידמ י'

 ׳1ן^לי&ךמג׳אצאא^מגמ^ יזרו^גויוליח^רוהיורמיז/גו*
 ו ׳$$??^1 זיזד^יידע^לאניפר&דוגלי!^
 ^ ונירגנןםישכו^1נירגעונ1עו<, !י^^&וו&^^ןגועה

 ז^אא^ה?רמ^ס^ ץצז^וייר^ירהעיי^ז^ו
 זו$יג תןסא'ןו^ו ,דנגינו ו^ג/זוד ^ע^מוישמר^חי?^

 ץ^ס^וס^זאעגמומי^ ״״ ^ו'ה^ע?!מ^י*הן^והזמ
 ןמ^י^מגידעולי־וו^לרס^ ^,^הי״^יי^יץ^ייימס

 ^'ןו#ז|י6נ^ו[ינ1מ^ס1ןרגו ייער&^נוי^^
 ^1>ףעו%'3?^יזיג ^^שי^פגיינרטמ1<
 ץוצםמ^^וימיגהגזיי אסעמ^צד^ז^^יובעמ
 ןונ^י*ו(<הלנ11<^דעו@ה\ורמ'י , *בשו^יעויי״וי^חס^צמ

 ן>צה

 ^צלצוסמ^^יע״עבמוןג
 פ&גמ^צ&ן^ו&דס

 (יי רש^סייחהןןגם^נזיםירצעאכה
 ? ז#ידדא^1<^י^ _־, ■ __

 -* ז^נטןיהאייווח ןמ ןיןיפצ י#יו?יי*זי ל^ן&תזיואו
?* 
 ך** ^זיי׳־ייייי —* ^ח*זי־י^^דח(*י־*ן ימע^~-^.ה^דח^*נ״ז—״ דו^יזי.!



 .,ך1,^^^*ר1ע^^*גהזיו יעןבפ^י^י*י>>ז<1גד0ג>ז*כ*1יבגןע>4זיג>!ימ<ן*יה*ד־~3^י1יו

 ,,מיזרי\כצמ^^
 1־מ^ז^גמפןי^יע^זל( 1#ע
 ־,ך^י^צ^תטיזד'^?^
 ןןג^ו^^^גי^ןל-נירסמ
 ^^י^יוודמיעולךי^ \
 ^ץ^עג#גגי^ץ%ו י
 לעזץהו1״8׳>^וימ^יץירןזא
 מע^ייהץיןוצהיגיז^יו^ויהחגיו

 ]#!ימי'אי(נ5^^ץכע68
 י18^ר31י8ן?#י'יזו>י1'י?י1^י5
 ימ^ילמימממימ י"
 ^*ימ^ימ1ןז588ד^ *

 דיה&^^^וירסעפ
 0. ״ \^_4.ן- ,,1׳+י ,4 ,*- —

 מ#שו

 ^שר1^\־יג6והיר5^ייזמ
 ^<וי^מ*^ךי9^ריו^
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 אגגמ^^ומו>ג>צו^

 ^ר^%^'מ3ואוזמ
 זיוהיר^ר^נץי^יראזו'1^
 ו556עז(זן^או4זי5י^ךא5^
 ן^ז^אש^וי^יץ^ר')^

 ^ י" *$$3%
 דע^^ןזזמ*^

 |זגו^^ן9םג>'מ^%^
 ו״וזעהגיו

 6'*^עה^יימ^יוזיוע ץ^יז׳;ז*'זי זנג ץ-1נז'ן 1'*יזרזג-יזגני:1ז< ןדעז*1 •ד—-*גגיעזגזיעזיג



 (*י^ומעון|חיא1ו^
 !!ימעו^די?6(^

 1 ^^גז|׳מזיאו^14ל.מ1למן

 ^ור^ע^זירוא׳ווו^רחדממע
 א^^ילאזיימיעליהי^מד

 .פמ* י*> **•ץ-*4-*-% /#ו|יג- ~' ->־"־-

 הבד*ז,תו ^ףיץניעהנזףןזץץיימא^צו^ו.
 ז אמענו?יזוו^יזצואדצעמש ויא -""",^,ז .ןווי".!*,.*.*

 והי^א^טוששיי^ימדעזאו
 בדדאג אשג^ אנןי3 *#י5ט'ו יא^^ו^יר^משעייפא
 ןעיז׳יזווניעאואכיוזוי^ולד הי<1* "

 א^&^ד^אאעגיייר^ ! %^^אז1אוההם§גש^
 יודד5ישאגןי11<למיא6חידוצ״ר *"

 זו^ה*יגי©ידו^י.ע**<0ד*ן3י.< יפ ־ד——%ג>גיוכו * וןי**<ע_-׳• ךמ^יי *די יכי דח חז1*'דצ,-ד-־-.ג>ני*ין *יח ג



 *הי^ל> *<•< ןר**י דז—-גגסימו וסןדי'יי<י0.*'*י>כז<ז ג\ *•*:^ד>פאז *עג ןג*פ וכי־לפס *ד—-גצ^יען ^•0דו>> סכירגיאז ג,

 ן#ו^אן^#*מ8 ר?צ ^ ולי6ג<(יגזוזע^א^יגפמ^1
 זוז^ר^מזא^י^יע (יע־^שו(ל5נ\ז>רןןו'נ^ז*רו^ן
 ,דיצע^ץז^^זיזמאןשכא ''לזא^ז^גיגיאןמרעאזגע^ ,
 1גרחגרחןטאג?5רל7<,ז ^!וע?ל9(<@>י^הז9ה*י^י * ^•"א^^אניו^ר^ו \ל^'וי^יא6>יס״י־ימ■;^ א

 ו^יוי׳והזו&ויגותנעאומאי^י ^*וציעווןיחייצ״ןוא^^
 .ד{י!^$יו?י^#י^ ןיי^ו״^^יר^זנוראשרזנאו
 '■^1 ^ןולירהממווי^שיפ $^^*ון5איע$@ו אנבא

 'או^ףאמדגזיימו^יצ^ז ^ו^^מם^פתיול־א! ,*•
 ס^!נפ^6יהי)עגלזאוער8א>ו 5 ס^ו^גםן^,״*^^־״ \ן



 אע*ר^ד ^'ירע&מדיפ* ט&ץ 'ייצע
 ^?וא^15ע^גי1ידג^ץ^ .

 ^מ^נוינויא^עווקירפו " ל^אצי&עחו^א^ו^י־שייו

 ד#ר%]<ע^#א1מצ>)וצ1י

 ^א^רן^1יןגינץ1ןדא^

 ,'יז

 ז•
 י *׳ ^#ש%י^ו. י^ו

 יו

 חמדןמתכר ^,י.".״י,י...י
 . ץצ^^סח^^ילע

 ".ש^.ז=. *—־*>** ־״ - -

 דמרוחקרוזוקמכהק זור*וךרועי
 \ו^עונג^וג^גיזווצעוידע5
 י^יפצומ^4זןגצןםוי1^
 76**3!עי?%יג9זומר)ו{י!71^י

 "!י *0.1 "עמירי־ר*׳^ז?ה
 ידי^עיצוי־יל^וער&אזימ^
 ל^ו^יזוייייואז^עא*
 ^'וכו1ע\ע'י5גוימ'ע^ו5עטמ

 1 ^•■^."■^.^"ן* , ,י_ **(ד^^לשזייויצא
 גייצ^אא^ו״לשמשגצוימזמע *־רל3א>1 >ןון9ןגד

 ')ן^זזצר^לשימיגיזישוז^^ע .יי "הויזו&םיגלאהשעליפ'?^
 דואועיכפ^! " ל&ד^ייאגו^מניאומיצ
 י^ש־זבעו עןש^דלמיו^יו ייי^י&וי ץ־(כ'ו ? ליבעיץלצ

 ^אשאליימי
 י״ייי״״י"'"''" זיי״״״״ו"• {"גו-ז,">.״.,\,י־״י" ־■^-״,,;,,1, ־״



 ן. ן .
 •תהמחמ^יןיז >*>*■׳ י ךמי״י#'* ט/י^^ח*ו״ד^הזהיסעה4ו#*־ד—^ג3יז*ןב.*הת*גהו

 >וש^ד^

 <ע

 ןסורזמהדז^־וי&ירןיי׳גע ^יי^ן^ם#ג^ו8\
 ק^מהןךדייתע^י^ממזעןלסמ!* . • ־׳׳ *״' ־ "׳. יי ^^עזסשוגיומ^ ־

 ד#^%מרחחו^עהא £ ל^88עגיח^ון|<\?מ^^ו .'
 י.4 :^א*ד^מן8יז!8 *

 ר^קמי־ינממעי?^? ב י^^זאםשו>%^דוירגןב "
 ^יוקשיע^זי^ועו _ ע%טשוץעןג^ם^י1ו^ ״'

 ונידעו ^יב*י,רצדגממיןימ^וצז
 ע#ן1 . ירמוידעו * 'הל?זת?גהיחמ1 , ,
 ני^<מ^ם^זיןוו9וו(^ 'ימי# ין!>ידפ סימיעד^יע !ימח.
 ס^ח^1%י<\%םימ<מ
 ת^שש^מיץי^ <ז^{יז^ג^ןהפס*^
 4ימוי.יחו*יר8ו©ןונ1מ\אאע י^^יז^יייצי^ו^דע
 ^ '^ר^יצגזיפי* ריב^רצגיוכורועג־&גיוציוז^

 ׳ ^ר8^>ז\ומירגויו'ז(זא ."
 י^זר^^חי^שימז ״**

 'די41 י 14*2 /.4-4., .. *1 **
 זדמישע^יייימויע^^ 4*

 "!%אגמנר?גין£
► *1 

 מו^י?1ה8ג!וינ?>י?
 ריזיח!וא^דר1*י4׳ רמ7יז לורמוציי&זזיזזי■־

 [זה^זו*״ז6לפםעועט ו^ו^^*>ר|־*ןצד8

 רס^*1 4סיגג^יגצד דכ.נה ן״י^־י יןי^בג ך1נ1>ג עיו* ופ^י **♦ןיה יד—.בגפיוקו גך&ק*



 זדא$רש שומיאן ם״*מיי
 יטמ

 ,-4-, ■־ ^*י״זיד־והמקלזיע
 ^ו״י.שאזימוי8י>ץמ^רע
 אמעמזאיוזזוצ&מעתיגיו

 * ר * י ׳ ״^4' .. .

 4גג'את'י1?ימ*רןזי5לם'ר)ו!ו
 >רכ^יחדפץימע^אממ
 ־ימחי^יו^^מפ^ר^אמע

 " ^,?ממארדאומשרדגיודןל&ב
 די׳ץרצ^מ^הוןזדמיופתין^ש

 ר5עור^סא\אאזצהיבא^ל

 'ייאש

 י׳״^יז " "ו *וימ ייו^^^יי י '•**ייי* ^ /*ח ^ן^׳^י^סי^י

 א£;8ו9#מימ*ןיון>חאאך*וג ץ ס^ידיי^גאאדגי^., .
 ן(^!או^ןמדאוומ^ר^1'של ־ ?^אומגו^מגי^אוי5^י?י
 ^גאךשאר)מז?רוןייוינזא?מה ^עאמ^%^ס*ויומדחזי
 א)ימ״מ^אול9שרו!^| !;ןמש אפימטיר ייוומא&י ■משלערנ^א
 אה/חאודודאבץיואאצע^חא^ יצא אילדו בו9דדכ^ע1אי?גיט>ןו
 ץ^ייאשר^א^עמו&אנאיו וימ^שיסע^מידצי יוזי/ווי^
 %^נ^1^רשאסו{*5£ יגרמ&מ"
 ה.והירזוגזןע^זר^יוןא^זי ז^1י^ך!גמש^הו?ץ־^ד

 !ימיא
 . ו^^רמייממסמ'! ,,״_
 *מ יראאעימיוזוו>ד'ייאשא,!

 ^ו^גאיתממיוךז^שקאחעי^
 ^יאששר^א?\. 4 4
 !ר^זא^י הלזגאו<ס!י •ייאשרא

 -זך 1^יי^נ^&דאזוו?*^
 ^רוואג^וא^וא^ליןלשדמאו'

 ^ , ר
 לגגזזז^ג .ב:^ןג1*־0>*4רחדי*•—* יעי הממךור^**ו ר*-}<>^**ד^ו*<,5יןי*4—ב>מימן-£,*ע.״י1ג.:<-* 5ןממי י



 ^השיז^הטלייפה^או י^. * ^זמוויירמ^ו
 ^גיפאלגעשיופאוייגרגג 5$#$6$ן^מיהי#ג¥>
 •אן£4זןו^25^!^זז^ |^1?^!^ייוי3י^ו*5<ל

 \?כ
 ^ג&ר^יי׳זי י$י

 |\\>>'ה1הידץפ|זהד1<ימו*׳ דן^1 > #ו>שאאיו5למ'י^זמא%
 ■.£׳■■■*■■ , 'יי ^ו^ועת\לזםר5דו09ני,כ>ע5 *ל)חלועיירומ?ג?זג^עם^5זו ׳מ^ו<טגועתןלזםר5רו**גונ*5

 %5׳י#ן5וי1יו^(?^ " ל^ויעכד^ממ^אררי!^
 וה א-ד-א־ 11 1 ■ 1 > > ^ ^ !>■> 4— יו ||# 1 *־־?־• . ר ־יד *-.ך♦* ״ ^ _ 4/ ^ 4*^_

 ^1ך^ח0״^^ןי1 ן.ןן%ץך^>י חזב^חגו !ז^ו"זדיהמימו **
 ^9ממןמ^ימהן^@ .ג יג>ןוה5א4^ח^ן^/ו£י *
 1^זג^א^ו3#ייוא .;" *יעמ^$וה$ז\#מז'*ע^ייו ״
 י־יע ביר&מד־ו&גידצ^גוחזיע ״״ ופע£\דל¥מ1<\פע^1הו?ידלאג
 ן^אן8י*ו^ו?רא#*חפ "יה* ^א(}זא^הג}ז׳ונ*#ע5יי
 שג!^דצת5וווץע^וע1ג ל# מ/ו8^דג>(^יג§תאןי^או8י0ז
 <ז%ייצנ >י#ש^שן^ו ל£41 , יו?יןישי:?1א5יל5עו
 דו^רז^א^פגא^יי ל&^ו^אשר??#!

 'א^יוזימי^

 יי

.. ,, 

 ייר5ע 1#למגגאןז> יוויתיאג ^ייצמריע^
 יייייחיייראך^אפ ״*

 ^ ^**גי 'יי ומגמי זיגבמ ד>נ^1?13\8ונ1ן3ו■) ;ן;-קן



 עוהי^י3^ו<עי1*הז<**דן>1-מן4דבז^ו** *ץ^ע^*י*׳^ז1*^9ממ* -• ן ךן - ■ ^

 ,ו&ועב^יהופילייאע בו^^^ומ^רמ1<ז
 , ״ע^יו^דיג* ;4יל1)<(פ^פ5ן<^{)יר^ףהע

 ל^%י^!היו<3ק^ר^1 קע^רחיוהמיה^דויפיז
 * ^5ע^זדמ,%.ןז%>ךד!5! ״ יממ^צימ ^.י

 ,-״ אעד&גגאאייח^ציל^ול"*׳ /ץוק*
£111^11X2 .£הין^י^ז^אעמיבי *3* ^ -=-8״״ — י• * -*"י--*׳*- ״) 

 1פתולגרירמינו&לז^מג^^ו
 ל&משרו**!

 {_^3ו#ני^ז^י*מ8
 1■־ ד1ר)^דאומ\ע/ן^י1^םיש^ >׳ י־יעאלומש היררזיא\'^ג>ג

 ;־!" ~ד^ו!8\ייהי יכ^א

 >ג$אתי 'ם^^ה8^יפסןנל^ן

 יןן^עו^כ^^כייי
 1ל''י5\!{זעו אאמרי^וזלשידזאז ןמך^ריזגרצצס^ללי*׳'

 " אי^ויו^^יילזייבודמירלצימ^
 6ו^עלואו^וא^ואויל\או?ג\? אוגמעאזי !•!ידלזייע יהי^י?

 " ^א1^^^יי9אפזח? ימזמ או^ ^אינמז^ו ירארמאד
 '■יי ו
 ;^־ג^־יח זי>צ0_ת)גודעג1 רןט׳ןי^ילי^יגד׳י^^גע^יאד^ייו 4—רג>*יתליי>*י<ז־קחדח 3^־יע^> *י—*־ זדמחניד



 י דייויי 1** 1 וזייו^ווו?9ן(וירץד

 ימיג^זוגחםהשין^ן.

 ןזי1|א^^1ד1^1^1
 י^ע ןוי־יעלווול^זאדוו?!^
 יזיוגגמגי^יי^יץמ^^ודישג

 ^שי^זו׳מני־יייימו^סי^ "
 7^^1|יז^1גרןר)^ -־
 7 ו^ובי^פי^מ^יביש•
 דימ^דע^שר יערא&ץייץזמ
 וימןיואו#וז1^ןיי^גו^
 ןנר0יי7ן4י<1ו6י%>א^יו1ךלג^מ

 ^*ביןג^ייוגייאן^ימיוגמי
 1ד^\!1י9ד6יולזמי15^יו16צ

 יוי!:״מיומ!זמסהמ>רי־"!^ ר7גאוייוווי3ה5ידז*זדמו^\
 י^'י^ררזיאוי^ןוי1םילי^ז י עמשיסו^זי)<ז'^י^מש
 ^יוזויצר^נדו^וזלו^ייע 2 ^יגעיע רמןימצני^יקי^רו^

 גוי&ו 4, £ ^ריומיגיזךויצבז^יןירןת

 ,א^1*^ז*1מה״מ9-ץ(.3חץ ד[1^5י>מיג״הכי(*ממזי*ןוע .*יתע1\עזעייי*ע*יזו*י י^י ו־״ייי־ז ז" '"י&׳י־י"*•*!

4' 



 י*״*גי.דןיח *ע*# זיגגס י3ר>עי זזבחץ*ו חגגגא0ימ\ *יפדד ״־־ ־־־דימכימן

 )מ1ו^עי4יממ^גזוו^־׳״ד >וןי6^א^ץד5/0<ר?ג*ז
 ד&^סמארי^אזאוא&י - זוזגםגומאי^^דעי־וגע.!

 1 ^מהלפה^^רו>)ינזימ%%ו ^!.*>יר5^היר@8ז

 1י^פע^ייייזי^^יו^^ז לו^^שנ^ע&שישירגע.^
 אשינחויוה^^גמזץיגה^ע !רן#וי§י%אוןג^ר^

 1 חעגשיעיי^י^העוי
 'י *6?!דיי^י-וי***4*****י%;*

 מויו

 א1יז^ר1^1ו^ד6א
 חרשיע^זוגשרמאז^יעיו
 יןמגוימדער^נ^יר^תיג^ז
 יגוןגלאןיגןזו^יגיו^מעיעא&ו

 ^^1י$5ו^מיעמ>יםע
 זי^ו^גזוזיגוהח^גמשזיוחי
 \יי^'!ווניעמו^א^?1יי(ו%
 *סןן^^הדייעויגשו
 ־תא?ד^זג\ע ח^ןיא^ץוייו*

 ץ ה ח ג7ז/\ן ח זגש זיזזיי ן רזית *ז 7\ן
 ," אד&י״זחאאיזלא^ייז^ ג ^גל^ם^עמןאוזוה

 |■ ^וא^ע^ס^יגיי&מ6( יג׳ייו *מא^ץ$י^1!יןומ׳ו!ו
 ^^^ן^*$ר9מ#י|ו יהוחאוגג^ז^ואאשלי
 '■>י)£מו ז^י ןה^יביזזי\וצ׳יז דץיגוכע ןיזינייג״עיז רז<ב^)־*>צדן42י ^ףיי^והם!גזי*-?—:צמי*יז$יןי ז יאד—*גיגד



 *153•'—״ ״׳ {זידי^יו '■־^יו#1£<יי ייי־ין 4*4י^ן*ג1 ך1 *1*״! ^•^1־4

 ^מ\חיץר5יופ^א^
 ןיז^ח^עמ ג

 . .*.! .*דד21^ % ך . *

 א־^1*ו>^^לז:1/יויי/4^
 י^ש^עמ"י<׳ל51יןזןועיגלג זימחיר ח^שאדאיהלאדמ ןע5

 י^ייש זויזגורגיגמהייגשגזידנ , ^סיה^לוראויה? היהו״גיעצ
 <\ש)<4יע)ושויגע5ו|ויו<זחזו ^ ו$$חז^*ךמ הלייאש £
 ^^,מסי^זיזזידשו * וך2עיג!יון2זמגיטולואש1?מ<מ 1,
 הי^ןיש משינזיו׳וןין^יוציו^^ערזו^ר
 ל\ישיל^ע'שאגל$ואו^ויג ^מ/חר^ביס^ז^^יאןמ

 ךיממיו שי* *וא ץ^גץישו ג^ן^חולממו היליבחיכ!^
 ׳איאאכי^זי^ו^יזי^זדש , !^יצןד^מ
 ז^מל^יעאשויכ^ווגזןנו * םמ^מזלפא'! , / 1
 ^ן־נ־למל^יץפןיפ ן״ןה>ו>וינ ^שממ^גלמהלד^זימוי^א
 ■ ׳׳׳״ י." 1*א?י^ון*מממ^

 ו*6ס±>}מדרי?1^יו '***ר**ז!כי*)*£ ^*5/ 42ן—י יפ**נ1.



 יס י א חי\ ־*>י *•׳-י** ן*גו.ן קז־ ־סיאסז** *׳ •* ירוירי •*י* *ד־—-^•מ 1**•״,,

 עןג^^ח^ברןלחיגמניהגג ץ״י שוז״ויו^זי^וזנמא^וזיזמ
 # ז ׳^הלםי^גןגגל/זטח

 "ן-־ "י־ימ**##*
 -.,..״ , עאויץגןרדמ^אאוו
 זן^חייו^ח־+וגי^אוץ^ ץ/^^ז^מ׳ויז^

 י^^יעיאו^ייו , גיויו^ו&י&זידווליו^אכג^
 ;#ז1מ8מ%יי ~ 11. ״־־,,•־־ ׳־

1; 

_ . .. _ 

 1 נ#>י?ר^י%יי^5 ^ןיוי6#זמן£/וא)£ץ^>
 י יי^הד^ע^יו*>6יען ןיגען^ו^ש^^^

 ן^היו אריע^והדיז^^ואש זי**$יד ו#ו ויזי^ו הט^חאו
 ־ ימי 'ו^^ש ר/ו4^ז6 !י&יו^ו יהש^זזר^עאכליזןן^פמו

 ז^^#יו^גמנ%1 . יי^יציע^י^יח.^.

 ׳הוג^עגוי^וליזייד^שגיו1?)* #^^נ*זג^ו^י^
 פג!^>הין1ץי|1י%יץינ^'5 י^ןתי&ץד^^^וו&יייייד©

 סז^ג** יןצ^^תו ד1נ4%ג יזועמו־<6^ה^*ג> ^!!^י^חזס^ינג ^" ■,■■י^^י^ו



 י^^רפ^ר״^יי^ה^זמיעמ ב^'(ג<;ם>^י5^ימו3ח|דון \•
 ^?^ןאויולמווג^ל^*(© י^וך,ועח^וסי1חמה(^יע%

 .^(^עוילשסוכילפקזמ, ןי ל^ג •.ץמוףיע5ו{<

 ^!^^וןיגומאי^יייונאייו

 ד 1
* 



 ךי*>י•, <־.,״•־4..״ י־־אנ״,י־״י־נ,ך!" •ק" זי־.י•ן־, 11 ד""""* זי*י ^ ג,""ן,^

 ^שדעמירוטןייד איגגר דיצע/זי
 'לאי^ר&ןג איוסא י^ך יציל
 וי^יר^ייא^דרעה^ש^ןמ
 מי@<?ע1<^י?>4יאמעיר1וו5
 ה^וי?דז4איממר81)51%
 ואו5עזויי ל^^ו$א\0י1מ
 ^מזקבל^ץ^אל^מפ5
 נ(5ימנ^1<הימי8^אוב^
 ^כא^^\ו^הץ(ז8,

 ח3רץ7חחג1%ד ןידה תזן1וועדע/זוד
 ^ר5גאו!וזגיא1זמ^יראחימע
 ־ד^מי^ג^^ןי^זי י!■"""?" ׳ "*""ד־זמח*
 ן%5גי51<[ו,5ף5ע5!הח^ייי^•׳ !י^מאיד^גג^דאז׳^מי&זו
 דדש/$גז5^זז?או^א?אצו ליעזאגישעוןוגידעזאחמזיכמד
 א\ע4וז^לולר^<ו'ריעה)ג ^אנאא^|£מנו<ו(וא#

 * ^^אואגעציהול$ך^עזוה ילאך&מ^יג/יץךמולירז©/'
 0כ ן
 ו4יר/ן< י0ןץ ^ ^ ן,ע ז ןי-^חו ,ץ לי^רן^ירה י-*^_ע)ןץיג׳ה ו*^^וט/מ^ זי^לעז *ד-—!ל יג^ז



 /׳■

 ^יעזיי^ו םדקיו י^יעכ *פ * ׳)*,רדעמ ויא&א בי&ז^וי ף*ו

 *ג־**

 ^ •יי _ג'־־^_ *. ן8'— *.•1ר• ■-*ן ג *ל?־־

 *איו ^צערטה א2ו^$ד}<
 ^נמד!ר5 ץ*1ה $לע זו*תשדפ
 'א^י^אזצע^דיקדיפןריי^

2-) < 1^3^ 
 עומי^מ^זוי^נימ^היו^. ל
 ^מי^ש%^%יגדיץ1^ה *
 ^י^יב^ו^^ר^41 *וי
 ^יגגדשייו י? 1^דמ7<1^ע £
 גנניבןי^^אצו^ו^יר^ ^

.^1> 

 ג
....... 

 ך^^ה^^^ביר^יז^ייצ

 . נ^דציז^ץועמהמ־האי״ג

 ימומפזזט^ן״^^א^ר? <><״--1-*׳-זי״ו^.-ו !•״.״> "י

 יצ?ש)^הא%'ןיפ'^י^ו וון^י^סי^^ודיל^יו׳ח
 היטעו דו^י^ו זו!•)׳"^

 ג^1'^לימד\3תה1^5 ^3גח#ןיי5י!<4^^
 ->{פ

 זי^ג׳נדןי ^<ר3״^י*>ג*ימ -טד^-י^ו י^><ז\*1*^צ^\י*^ה*יו^ו< -*>3*ןנו-מ3*0ח1 ^ןי^׳5 יצ^׳לי



 *~ןג*נ4* *>זךנ*ע ו5*ד> \דיג*חו.נד)ג3^>3>צ ד*• —0>צ*£ן יפ׳י# \1ג^%

 >'ולירצאלוי^ומ3ואציל5$ י* ל^^זשויו^ימי^זפר
 ^$ןגר!<י2^ןחמ?חןהילא •״*■

 . ^^ססזה8זטזיו,ןינ4צןלצ?י יר^ן״ג^ד^י^טה

 ׳ן^^ימ^יממןץ^ , אעי]<רו^'עג%אץגשד
 ^%וח^י5ם^חז!וז -רמ^יר^ ,
 אוומ^ודו׳ז י^מר&תוןצלמ גדחהי%א3ל^י^ןה

 ן ^גי^^יכ^יגחוו

 ^ ;^%ימ<?ד58גו^ו^1 יו^רו%^רחר^%ר4מ*
 ^^11ח¥$י$0עצי?יי1 א4י(יצ%
 'הי^נחז־׳ד^יכדעו^^ו^ומפ, יל^א^א^מ^&גיו

 ד5ג'וי?ווצש^יב5{זנ3^ע5ט'ו להא יןירה^גויפהויי׳ויב^רי
 " ףו1^אעין^ד^יע ^סז>^?מ^?ןיך#ל

 ^^1>^|זעלמ^ו^ו$מןןנ (^^^זים?זיונומימ@
 'רומן^.צימ#הי4והי6?8 .;: ץוא^עי^דאהשירי
 ^יז^וזו^ועלפ^ אז׳ומיוא&אגיז ךכי^ט$מיריצו)ידליר6מ*
 6וןץץכ^ריורר אליצמיידאפימ רגפ ןעומ ךנמךשירמי ירעאו

 ו 1צושזאחז?>,ו יגל^צזילאף^ע?! ־ז״דו־ז א&י #ו^ז5גויר1ע£
 ל^1מלימ^גע״>>^#1 אעד^ןר^ומ&שראפזעיו

 1 |<0זי8מ^י^זו^
 *3ןיודזרטאריו:והנןופרו!מ/ימ " הן&^רזימע^ער׳יו^ריעמצ

 ץ רפרמהצדזומיגיהנ1( האציערפג '*'■* גשינןי^וגיעויגרעגדח? אץצ
 6■ ל־י;הגרהנו ה^רג4י?ג מהאןןנוהמםיומקןווזויליע
 } עדימ ירא יא^שלפועחז הישיר יל^^לצ'^^

%/ 
 ^\9 ^*ל^פחי3^ *גג די♦ זי* ח**>צל>\* ^*יקי ו *5—ככ*>מן מ ^דק;ן <*—* תז** ך^י^י^ן**

 ץ ־

>* 



 ■ א
 ^וןן^נוהי>(^יזיו^
 ^־־*וו>וע5נ? $אלא5?/<ג דו^^הדכו״^^־^ה

 מ יגצ&ל&^דנגו* אמיווע
 1^גי^י^םאא^ז&יןא^צ 1

 $99£ו1£•*
 ־^סא^גיז^זד&וגי^ *י&מ ׳•א!יייד'י1> •;',״
 $*י י *!י

 1 $י1*ו±?£*ן ^ל.יל<^מ11/ ןת^יו^הגר^ו *־י}.-נגעיקו .-1 \^ימ גחני^ו *״—•*״



 י הגצח^י>צה -ב__ י 1
 —׳־׳*״!^,-ימ^עזוס״עורק י * י)גצ )7ן



 \זי)ג91ע*י *1,'י י4פ'יז "'י יג*י ימגיי '* איניזאימי דזעיפ^יא ךיא יע *־—-סגסיסו ג ינינא ינפ

 ריתמיץמחרזירוז\יוירשי1כו
 , דו!ןישי%דידעוןז>יפצ^^
 דו^י8^1 ,

 ל^וי^שיפד^ראפמיז ל^^ז^מ^נהךיזימ.
 •• * • ־- ■ ' ־׳ רי.^יןימ^*ןזי^^

 ןו ׳^׳ ׳יי׳ ?/ו ׳ן !׳ ) ׳ \ * '*

 ו""*׳ז־ז״למי ■,״ .**,י- .״-״׳ ,י*יעוןיחיגא\זיגלןיץיפעד5מ
 ן4))4ןגיע^וו<^רמי^י זלנ זוי^ירי י8א$ר8אוו^ י*יל
 ?^ןעפיוךו^י^יגעירפן . ייאיו^פל^יבר^
 4לוא^^ע^מיג^ממג דו^ללר^ר^א4!

 > ׳•י■* 1״־זן<פ?^}ו1<א6ז>ךז^זעפ
 ״,״-,,ח■ ״!״!״*, ^ך5לו8י!ו?)י1<אימי#חו^

 יי״י&זייזיאימגמפ&ר^ליי ^׳ןגפןזזי^ו^אראיואייייי
 *ו , ׳ י%י5$1 •׳דול ר^ה^י^יימ^לין#

 זיידן*^! ^—*י 'ךונ^די^גחון>^־יבכ ןגנ^יג> ך יע '-יו*''** ך *ךן*ה•* <* )• 1 1 •



 י***•* %>>*>** ו^יז ףזיא♦* ה>**4יח ־7—יצ.*יו*\ י*יןי ►4יו ץ^י>1 עי***ג***גכ1אזג4*>ג ץ״^ ן,

 1״־'1• ^י5^ה^וו(י^י1 ו ^ל־ץו&ןי^גי^ג
 !גי^פ^רר^מגימרזוהג

 " ה^\1וע11^^יחד)#ו^ ^!^י^#צםזיג$
 '(יזה^דויאמיידיג^)^

 11. ^־**1 .
 1 יוגע^זגד^^מיעה^ג!לזנ״הי! לד&מ&א&ןי^וו)*#^
 י ייז י)$5/*£ד£;ן$ י^ש%$יע

 )די יצמ$גיש(מוו^־ו ו$ר£
 ד ^^וייו^שלפד^יצ^

 1־

 .- . __¥י8^מ
 ^)*ד&ו^יה^ייצצעז
 '^חמודג^נחמ^ו^רג^יהיו .יח" ^ ";!"ק^־ז־ז■ ו׳*יד#׳

 ^^מילו^רו^וין^י^ו. ^^ן5פי^ןג^1^\

 ינ;ע5

 י4זי'ו(וא[ ^ע&גיא^י^יל^עיף
<*$$$* 

 -׳

 ך^־ב.^ציחבי^> ך*י>צ^י -י.*ע *5—-מעז*1 מ.19זא1י>*יו ־־־*• וזיי->*\1ימ> *יא*>)>עןיצ1י\^זע *ר^צ!54 ד>1ז4מז^יי״



§ 

 ןומןו^ו^ו^ועיימצ .*11*
 וומי^^דוו^ןייו^אז י!
 ^ץ^הו^^לעי

 ^^ףיבמגזנ^ליגל^ג״ו.! ,^ועיר^^וגזו^ירלי,^
 מ^%>ןיןמ^ווג1 ^^ו^ומו1^^זי׳#
 ]יייויכזוילומיווןניובילי הווויצצ ש^יוישרצןולו^וו^כג
 די^?יע^ע.1>*^זיג5מד^ז ו £יאיל)^יי1י?ו'לל^?עיימו

 ל^לין&דורגלזנזמנזיוןוויז %
 יממ״יי׳? ,
 ^ו^ן^ו^^טףגרו. __ 1 ,.
 1ו*וצן$זיג*ו£צי1וןגןמ%4> ^שיל^״צר^ילי*יד5עז
 ■ןןגד^ממ^ו^&^יוגלליו מ5נ']י1(ו^(< המיריו (ילייחו א;ייזיו
 ן<^יבי!ממל!עצ)ל,ולו^ע11| עמ^^יגמדויילילינחמליצז

 ׳־,'צזימ\מ<וד1^מע *רתככ י^י^^מי^יוא^״
 ד%לייי0יו , , , ^^טמימשימ^ןזזלס
 ז^ז^ץיזגי^ד^א םילילד? .י•־ י*י אול ם״א׳ירו^ סייןו)^

 ״' 6^©עלי א^.1יויםןי|זיםי<
 \ ^יקן־זזא^ז^גזייךיג•-!

 (ו^^ול־ל^רזילג^זי ' .
 גך&^דו^י־^ןי^גזאלו^ א^י^שד^אפוינ^ר יווי1 *
 ד^י^א^מםי^$ו (",׳ אי^מנ^יהי^ייוזיו,־(ודר>גיי5ו^
 ^^ד*הילל)0ל5יןצ ת^דיו^מ^יןויאזן^
 ־^)<יל%ו^ג/\יציזישמ יי*•""־ יזרו*^ שיה4>מהוויולו^
 '^זי^םרון^יייצןילוג^ * <\%1 עמומ&י^ !'־

 ז$מו^ 5 §88%8% *
 די־״י^יך^לז^ני*" י**^ *ןהי^ו^ס- *• *יגיזימ דייג׳יוגדטיברץיה^י הגיח^יגיה ־ד—■גי^ימו^י**^ ףויו7>ן

 ׳*מ *$<!



 ימ״ע8ז ***וי *קמו סבשין ייז^ך.♦- ^ ^ ^

 ^וז^^^ג^ש^חייע ^

 ^ג^וץו^ן^והדן^ו# גד&יישא^אדוג^ואוןדע
 (מו?׳[#ע)5/ז^ יהולציא,

 ז* ^ןיי^או^#׳);?^ . $?*^*%<**
 ,^צ^מיג&דו^^ל&ימיי ". דןאו&ןי^יאןה^ויירמאגיו
 .־ב"_,4 ^ ״ 4 ׳< .. .1\״1_ * , .״ ~ 1 ז';״# ד '.־

 ביו*^

 ז
 ו מממו^י^^ש^•! *" /יר^אודויי^ל^זידג^
 , ^ל^עיט^אייי^ י׳״ < , ,יאווועימ*ג

 י 13^@£§£
 18^%אמז^ח^ויהן*ןו*ן __
 ןי^הא^^עימ^ ו*מ דו^גיי לימד?'* דו^ רעס#לא%זא
 ^^1.1 ^.1 * ^ - 1 1|)ר|}^^| 1|ן

 י*1$ז/$7נ? 13י55^ו ♦^*)1.0 •?!5ר^*-1י

 ! "זוי1ו?יאאי?עלא*ווצואז?רע
 ל*י8#1 ',, <

 ״״--*•. יי.;־־,—-. *^'ןמלי^^ריציןידא
 / (ייע1ד^(!\יהואוןןגא/ןאוח5שז , ^ימ^מ^^יציאמא,
 נ,-יןו^אי(י5שוץאוו'%יץ%א £ ,יגז&שי%ימ#^אשדא

 * /'ר^ע^^ןין^יןואוז׳זםג^ו. ^ יי5י%א^ל)גמי^?*?(^'
 4 "־(?*אלדא^גוגשפך^^יויןז! מלמשויב/חןישןי^א&ר
 ־ ־ ?יגףר^]לולוידא\ז>ש1י^א מלומאו גזימעאזיב4^ייע5

 ,א^או^^אז^ייי^גג #0ירין*א^א4#*??
 י־

 "־י> 2

 גיז*^^'

/ 
 <״**♦!•#1 ג*י0ן_**>* רקן ,מי/גב עמ*י ~*^י>*ג9ייי י0ה'->יוז״^ר>י \)שי^יי3* יייג £יוש׳אר>5 הניג ד שמויו ר*יה מו^*



 גד ןטמ-

 ז

 \^י ז־סדי זיגיע *ב> $־י ~י>צ*ו *-ך י-צגפיויו \1 *ימעפ׳ $י
 \ י

 ^יז*י!ואמנע3^"כמא3א אאדמאו^1?י6׳מ3י}י,ר*^ו
 ,דמ^ו ^יחוצעג^איגיןי
 לח רזל><ע5יפ^4)<ע1^י, 1ימ>^ו%^מ5^מ^
 0!?^מיוללי^1^ ״'־ ו^ע״&נן^יוגו1?!^
 ^מ>זן\ץחם^*(ע!ן9. > ^^^%ויהן?ד?מןטג
 םיי^^ו.ן?זין'3ויג18ג>#!צכין ^ חוד^|י,י^^ !לת׳&״ובד
 י^וזג&איע^ר^ודוידזע [ו5וע^ו^דז^ץן?צה^נ

 חעהפפידנ<ר*ציבי'או >י 1

 די&מ

 •—* וי״עוןו 1־ב**ח<יויס* ״•״:1

 םא^עהיד^וגמיזיה
 *וז^ת*1^ווסוץ^%<ש
 ץמעומ^^ו^ועויזיו^י^

 •ךד־וי*׳תיזך•*" אוהה א?גוי^ד2זןשי&ידפנו
 ^־!^!יז^י״יד^רי^ ^ ייא^הןו־^ייזיכלע^דאי'
 14 י 1ה0עב^/^שיי^ויולמ * דמח55׳1 י1י>{דפי^

_ |* 

 ^ןי&זןגסערחלי^דחפא
 דע^?6ר^;ויכ1יוזו^
 1*ד^א^5א$מרן$> י־יא

 *ם* .* ממס^דמיט'^ . -
 יאומנ י"" ^%ד31ו?אהו^'^ז$י)תמוש 5"ל"׳;

 !ם^י^יחי^# ומי^י#מ^ז^למ% ח ׳
 :גניעביאעגמסאי3ןו^*5ז ר&^יג^ג *ן^@:$ימ19י
 רי^א^ש^רמי^דו^ ^!^הזי^ירה^^ה

 יבולואלג
•5 

 .חפ



 ..^יעיוגי&יזן^
 ^זחשס^^וט^יןט

 ^■ץ^עמהערתה^יפ^יו
 םאוךוגער&ועבולי&י^
 אויןי-גמאעיי {ייר^נזיי/#יונ
 ^^ןיו^ו ו!ייגמ)<ת>ע4
 ^בעת^ההי^ר^
 .... - ׳ ־ ן ^^מהץזעיב^^ןומע

 י^י׳לז א&יק&ייו^געסעזביש
 *_ י *צ

 דגל^ימ^יל? א5גווי יכ
 'יננ%יןג1ו<$ו

 ^ד4ועדוי$ א5אן1*א,ג*ועכ
 <ןץ.4ל.יו^זי5ו!

 ז^ו&גו אייןמיזייעוומיא
 ן#זר$% ,

 ־זינחומי^ה'ר5מ^טי^(י.
 ^י^#ייר5¥י1$1^י

 *** !!-1״=־-*
 ■'־■'־*ג■

 י*7זאו
 ןילהו הי זוש^!זוןי'* ףי$

***^$$*# , 
 £ ה^יר^פילן^ץי^וונ^ז
 ז >מ5ומ^י?היצעזמ15יי3אםע

 ימ^ן*>א'!;מ5י,וא<וים1,ץ^'ו
 ךגיו^שאורדייוואוררעאמעג
 *ןיזן^לאומימיהיועושילדויגיו

 ־*א^יהגאלזזילע^זהויהאלנ^
 י *יוועחי^ע וי*!ע#ן1 יחלנףיע
 ^'לעאאלעא^זומלגוצומוזיעיו
 (יהזי^אןהוגיטימעדיוימןואיז
 ל־ג;ה^ש^ר^ץתו^

 * י^לליי^במ^וס^ויעלעי^פ

 ךמזיוהושאגויוו^יגמעז^יי
 מיצםעוניהמצווומףג׳ו^ין^
 <ס 'ימיאג^יויז^עיופמאו^יו

 '->לז>^11׳^ _לו^ *יי ^^>ת י***9.עדיש׳ע.ת^ו י=>ו?*יתמ *•ד5יי^ימייי*4עגפגצ *ד-_>>*ימי ג לינ*0<מא^ו



 זרןז^ינדג־וך^ר^ויון? " ,;

 1הימזו^יושצ^מחר יוא
 .י$יי8א־1

 •יד י' _ 41׳ \ג,,

 ■.*בלוג^ע^^ייזימי המ
 אאאמא#א^וא^
 ־וע ןניגו אכי51י!ומ י?*ו א׳מימ

 א\ד־וני8*1 יא1>%

 ^ךמרחהאמי&סאהיה״יא *
 ויצ>@1זמעל(5ן?55א>>ן>יפיזמ ^ ־ד^אטז^?^15ו<|\6^זנ1!ו5ןי

 -״* ^^\%!94טן^ם^ישיצ ל*

 ומתזי
 ריגלבבי^ןמווא^ז^ו

 ^סאי^י^&ה^זי^מי
 זז^^ו&יז^מסמדנכ^רווס^ו אצאו 1הד^פר יייזא^ו היוא
 ''יי^ריא״ייףודמייו^ א1תא ידיחממיי^ח^ךיגן>רגזית1מ
 לי|?>ימו^?איההמבהיצי)<?נ ,* יג^או^אזיגהויאוא^י

 ^זיא^צהע״מיי^ד^ ׳" ינח^^מל^חה הנזויע^
 ^ז^עאיעאמידףרמאאא סזרעיכזו|6} ^
 *יואחיווו^אמ^ואאו^ שי%יא^)]ימ*ז^אאא

 'יאצ6זאיד>צזיגאג !ימדזתרמיאיאימסאאי־אג^
 '#(י^5]ולל.5?ני!יי1 אצדיאט;יג6 א?כ!רץךצמאה*גאה

.1 
* 

-\ 

 %וז^'א51אזמזףז<צ§^א1י,וי
 * יי^^ו *צן4 ן:***•*^ *>ג**זי\ ".דימו־4•* יגן*״גל1יי־>^זי4מ*ווע״נ *2־־־—-*ג0***\ימ״פ **חז £ *,׳^ *4



 ע *1• ימ ןמ ך^י *הי י־יג־׳מ י=ית גי* ג׳י**י> •ד—.נ*י*ו ןיני* מ£^* ^ *ה ן*"*,*
 יי^ג *־1• \

 _ד70לע6ףוי(ע♦ **• ^ 1 י״ן

 < ׳*ו^ב^גיל* 'י^^ן^ןע*1'^%יל

 רז^5ן5גיייי\ע*1 ^עי^ךוד^שנ^שנ
 ורממן#ןיה^.ז^ר^1ע|$ ן־ךיו^גן^#*^.^
 ^^^ע^והיע]ו1<1ייהי!ן׳ וזי^וומדויו^ריזוגזשא^מש^
 '1בעו<מויט^יאהדזץירמ^ו , *^!^וש^ןי^יבדע
 ^וי^מית^י^י^! ד^י^יצמ $*ן$שז??01

 ע^זיו יזוחממ^ ,ה^ע^ריכייד^ג ׳ז-זיז■ \.!;י11ח׳. .
 '(ו1ג1<ןן9)<ן,ל^רץ%י^))י5ות־י ^״1''" '•*־־
 0^1' ידו^ימגןימיי א^>^1$אחיע־*י#ז 101■* *.4. ^ן1 *.■*!״ל 1 .״•*! .. *■ש
 *־יו ףא[^ןןזז1^ו םנ?מ^נוזי! ,ו1וווע!<ןע5ס^ןעכ'ויח^ר>ןי5

 יזו*וןע5**ע/י,ןמע#ץמווד
 ןא#ם^^'*}%ץך(זי^ י<!־יותערדנ>^זןי817עיזממי
 ^•עמאאוומיףו^וצ|יהזמ8ז^ ן ׳ו^יס;!, ימז&י
 ^^דאןזממוויעןתאחיירוגיע 1\ מנו^ודדיאי^גי^יגייוא^
 ילדיע^ו^ז^^יראוויו^ :י
 ^>וו88וז<8מ.י08 וךח?מו*מ1י?מיי^?^

 ^חיזגדןנמרז^ויזויצעזח קה&זונ^רהוגדאזייעיח
 ידועאגזיהאר^^ןעכ^( " %^%1^>ח6עומי^מי
 .*,^יגאדש^זטהרא&יווע רמ^#וצי^1^^צ

 י ו״*י ; ע** 1• ׳* •-• - *׳* ^,״ג י^י!4^*י^וןו *״^ גז״י•



 ן<^?יו*<זו\*יי-עה **ג*הך*י• ז<גגה־*>י*^נ^ז\ני1*ץ<צה 1ד-*>כיר3\ יקח*ז יל>כ*<ח ג ^יג1זי
 נ>י
0> 

 ג^^ו.יי^ז|!גג'היר§א1ז_^נ

 זביי^זיזג

 ז

 ;וןייר^1 ^1־ר^ו עיג׳ומ'׳ א^שיו אוי* דגיא
 יןף(#צן<כז98ו61רוימנזגיי^ .ו^רמאזא6ד^1י1י58^הי
 מינזה^יוויי^ארוצימרמימד
 ׳((^י0ךג5(י^פ5^'ןגו!ג(ן . , , ,״.... ״_״״״
 ר%ם^1 1 % '^חה?^גוזוירעןט^
 ^^וס^יריעהמנן&וח׳) (<^ר3ימ^־י אוזייויויג^
 ׳ ־■ וא*\יאנ£וזמי£ (<9דו^1ייו1גימןתאץעןרפביחו^

 , >יוד^ח*וןזימו1יהיחמ ׳!ויגזגד^ל־^^ריג^י ןחוויד ־ " * .ו$>
 ^ע1ד#ר^י?11\1מימןיל ^*ה8ג*מע#זן יע^מו
 י^^ו^ז^שיאן^וןר * !??א^זירןי^י^רי^יקו

 יג'והים־15סע,ו'קערי 1ז48|^מ*ה)י#^ח*מ ״״״*״״ 2**־*י -*״״־ ״**

*% 

 $ח
 ^^ה^זגיחאידווירקל^! !י**;* ןאצוהי בהי^ יריעה איפה
 עילראשי!ץ%ו^1רורפוע ד*'יאה\ר^^אן^גמ

 ^ ר\5ו^#גהיא#^ד י#י5ו* ו£

 , _____ .״,.,.

 גו8עןה*ז@מ1יי^ו^8 "*]' ה^}*ד8מייו@ז^*חמ
 ־:ף^הואיריגה^םז^שמח >^ו^^ןזיד8|וםער@זפצ'
0 
 •ע?/י>10ע ןן*)חו־!געז0^יעז !♦*ןי ן?גיז<*^י>9*^ח**חח*1 ך^ג^י ג3.ו*׳ן>7*ג׳לת *׳/•<** ל גגסייי!



 *ן^מו^מפתיאונאמ&יעכז

 ^ן$8ן^1,1י6מ*^יו16^

 ^^שי^ס(^יפי3•
 ^צע^יהש^!ןאםיר^4ה

 ^ו^סו^גויירו^רדי^׳י
 טוג^אשד^א&ן^זי!^*
 ־״%* 'ן י^6ט\

 יו#*

 ^ 'י^מאה!ו0^שי^מ%׳יא

 ^וגן^ו^של רשאסיעוה
 ועמ5^^3ד)^יד^

 ו£ ^יגיומד^תוווח^'מ^\%

 ז^וג^ינייע^וןח*!
 ג5ו^\*ףהיפ1*זויע^ח

 ^^ז^^וי^דו׳ז
 ירל&גד^^יזא^^
 תמצ^ו\!\זיזן§^י!ווה^
 אז׳או^ף^^מיידוע'!

 זי^יר!?^!
 1 |8וממ־.4׳.״־ך״י<צ־^

 ץ ]י^י>ח|י'־מי5מ.#?ו<1יז^זי
 דקי*

 (^^ר^ימ^יו^מיוזז^ש1^
 דחגן^ישגשגא3ר5מאן)ואא

 ....וי**זןמ..,..
 ״, -3 . - ״.. ^^זיהפת^ודיצ/יתהאו^

 ■ג^ה^סמאןופי/ז&זיי^^שד \. ם^ח;^\#ש%ן!שה^מץ.1
 א^^מדגי־וח/יתי^יד/יב&ףר 'וניר^אםינגהסמךפ)•,* 6$
 "דזיא^הא&^מיר^יד&ויג \• ם^ס|יפןמ*שנ%|^9

 ע4גיג^ווז*^יו^.1%סמ1 מ^#%י*8ניי^^
 זי^וילומסי^ז^היזה^
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 ץגגג*לו*זיו ז־^ז־^יגנפדזי$*>י>**י* * ^^ו^דהזי^
 £ • י • • ״

 !ןיא^ד וד^לו^טיוי^/ייג ל'^)ג|ל'|דמגוגע'ה|ד^יה.ץל^3 ג
 -*©ח# שי*ד3 זד#$|($11 '•י '^*3ל^1מן193!5^וו)<1|^!ו י;"*•?
 -1ריכ^י^יון^צגךי^^ ^ןיד^הייויש^ילגע^ו ז ז

 ו^ע^^סה^יה׳!^ \יעמש8ןי4ו1^י^רו<מ>6ד1>
 גו^4^יעממו%^ו@ ג זומ&צוזמשוטה ימדמ *מנאצ

 םי^^לם^ן&יגדו^
 שננרד^^י^רילמהייל

 *^*^(מ^יימ .יז
 ^"^ייי״יי " גי 1<*יצ14ומ^ני^אגג^" 8|^מעט^וגשי1'מגיא1 ... ,

 1*רע דוירידמיח^ו^עדניייעיויגי י."
 שי&ין^ו ׳•זייגןיל *
 עגמ^מיסי^רה^הג^נזימ
 שיצ^רמ^י^ו^י^זימו-
 יזג^ר5גלן#(ו־*^יהגדגעי

 ^ו^ה4(יי^ו^וי3

 ^^ק^צ^אציו&יי
 י'ו ^ין״גע^יעןוע^
 $£#$מך3ן> ^$נזו£1ייזי

\• 
 י?ח^הדטןו!ח

 יוג>ו0מךז^יה.ך , . .
 ו^^ן^^ו^יש&ו

 למטמדול זיוהל ץמזייצ הימע
 ♦ ;5* 0,14""■'י־ ו^מג
 ^ןמיגשןי^^^מ
 %ןי*^היח^^ד1

 "^^0:^עעגמ^ז י

 י.
 'י־ךו־ג^ליי- , . י**״

 .י^^ד^^אודו^
 ^י?ען*^ו. עמועאןמל^^ייי^ייה^סח
 ג' " י \-—^ * • _> ^ ןגויי>רש!י.'םישכ)<,\למעו)זי יצ 'י^זיזווח^ונ^ו^עמיעשר

 ^ ג
 ^ ^יאי?י*>צ דירויו יס^^רץדזיגגנ*־^ד^דייקוצ/^ 1גץ^\^> ןייו^עלי4׳־^—•^♦מויימ^|



 ,-*י **י יצ)* ו<נ)**׳♦ מנ׳יי,ע>נ0י1 ב*>ו5י ןיח^אדגגאיו *1צידי\^יד דימ׳ע ק יי ג• *ד־־־־—רג>צימ1 *< די•*

 ב^י^נ
 ־עי^ו

 ,.,.״..^י?י#יה5ג
 ד\יזעףי^יר]<1וו^ע8ש\1ץגוע
 בי^י-ךו^ועו הימער ןיא&ז
 *)^51^1עין</ו#אממג5
 יזרוקגערצוהייינזיעוטיוימיו

 ןיזייןי
 ןניזגיע?><ןוען9יו|יוילע0^׳גזו

4 ^ . *1 , 

 )•גד^יעירב^יתי^יר^ד)^
 4?א^ג^יןו^רג^ד&יןדןי^וגול^

 ןי?יי
 ^1אמ*ינ5ןעכוג>וג*יז\'זירנ>
 ן>י1ןי(ו'ש״וגץגייןז^ף?<ןלומ
 ובב^יגגרונמ^ליוץמרפו

 י -\יוין^ס3י?ם^ר^ןי^יו<מ)<מ
 'י י^סעומ^^לז*?()•!^
 ^ יכ?^ה^ץ^5>קמ^'א\

 ג>י;דעי1גע?5ינגםיןןזי?
 ידע ןשולוזלי'1ו8יד^'הז,1וםץג
 !=ע ירבםיחרףגדס•1!ףאדמי^ז
 י^ןולכמהיוגי^מ^וי*׳41*

 י^יגיי חי יי5 טיויא-ייר^' '"־■־
 >ייי

 ^^יןו^וה^גרוף^ויזו^ף
 דל^מ ח#$וו$פ

 ^5הפגגו^ית^דב^רר$י1דמ^^ ידןי^
 )^)בוכפד/<יגל!כ יזוו^י^פ^ז

 ^'זו^יפ

 דףמ^י^יג
 ׳•יצו^^למ>^גוולי^רפ>^5

 4* ^ה^4*
 ז ?8881$

 צ 3ד$ 46יחיו מי^(<^וי^.ו -זימ

 ךעיז&יזייר׳&^י^עממדיירה
 זייייד ^דיאוע!*גר?ין ןו)מזוייז
 ץל&ביו %סמ^ר י?ד )יי׳זמימג
5^1x,ןע!ן_ 4 !ץד 

 ^ *״״;2
 י#י$$י^1
 נר^ולוא^י^וע%נאזזו
 ^י־^י$ך*0ן^ך

 * י חמיע ^\*י י0>רדו^ץזי^י^י)^^*■;״י״ ״־״־״-> \^י ^ץ1\^וג***דעג ■*—<׳עמפ^ # 1



 £וי*

 ו\1 ד מזו ▼ ד ן\רז3ד7מ ןרדך ןן\*7[*ו
 'רנגלימזי5מ)זויי1געצא^־1ןני'<שי
 ויזאו&ךייכעע^ $ יל8
 מווגולוזיי^עב׳יואיועזימ׳מפ

 " ךיהי1זאמ#מ1^)ימ*י^
 ךלו^קי^ךז^ייג^מ,

 ^#הוט5יו%םי$מ36ינ?^י

 יייעיראועדייר^
 *יייי(6#1 ׳ י/ימוחתמקויעזע-*'י י ל^ל^פעול/לן^לויד
 ^ייאזזו^יל־^^ 4 4 יי*#**"^^■*
 ^*א^ןלתי׳ג^^ז דל!*םי@8.
 '?1^^'מ1<?1ג,^!ךו1ג(יגויג 5ו^1ומהי?גג^מ|א^גיגיח יח

 ■)י1לי^.י¥|נ^יע81יי^ ^ס^יאמעגפ-יץ^הגיוי "
 \די5ע מ^^מרז?>ו^?^ג ו^א^מז^מי? אומזי ס?? *■

 ;1'"ע^ריימיר^^־וטןי^ייעצ ו?^#גא95ט^ט#ויאאמ*

 ־כראן*)א**\*>+£>* די^סיי^ץוזי^ידכ^י^'*1^^4^*^ ׳ג^יה^המ^יז



 ה^י>נרהד יסילב׳גג ך^י הלודיג ד^בי\ זוןיב.ר^ דכ*רב*1ו -~

 דיי**גוננ►העי׳ר ה>צי^יח \ע *דר* ^ ה^יעזי



 *״1*,*^;י^-מי-׳מי־״יי *י^•״ *"יח ח״"" ד'*׳'יח *1*יי״דיייי^־־י״״י*' י

 ה^יעק^עיןג^י&י יג£י1*
 ינידוגהנה^מדרזי^ *^יג*א% י*

 ר^רועי י^׳ד^הומי^עמ^
 'ילי זיו)ויר#;י1^3ערמיגה *
 ,!ד־ריעא י$הי יר5מ*יד זי״ויצ&ה
 ^^רו^^רמסזוזזייויב

 ')וווי^^יןיר^מי^גי^חזנ55
 ^יה^ורןנ?^! ., , \ז

 ^ד^א^שיוי^^^ייגיו^
 ^ן^ייביעזעיוג&^ז*'^'

 ^(^ז^^ימ^יימי
 יי*

 ^דן^יי^יעולציודז
 הח&מ

 ־מ'1^י^ט
 ,ץ^רן^^^אומיפ&הי^נזו'׳

 יי$וי1וואמל*$ למאזימע*)'

 *ח

 *ו>ו

 *0א

 ו?י^!^י*ייגייצ^יחי>
 1*ג. 'י^ץייי^

 ?ז|ע§?ג^י1^?^ ^71^— ג
 י)1^^
 $לא?נ וןלפגיו א%נ1ג זו^מיש^׳ ,וי"
 א3^י*מדממו*%-־^
 ^דגא^יד־^זיוחתאוו^יו י""*
 צ#1< ןי&^ומענ^זזייי^
 י08^.ומ%^'יו1מ*1י'1
 ־ד^^יה^זי&יג^מ^
 ב^יו <מ$ םי^ו^יו הייימ
 ^צנ^ז^מי^^דוי

 'י^ , 1

 *יח *י&זיה 0מי£׳ע ד*!/><^י>4^׳*י*<1 יריג!^ *ו*׳•*׳ ־•^׳ע *ידו^י>יח י-=י *ד ^יפיזיז *יח\ י4■* ג מ .פ י דג.

 ימו<^%>^^מ^ז

 חעוי י^פ3םקי#י?ו9*1
 .","'"־'י "'■"'' "־־

 ילעיו , ■זיי/יי־יי
 1ו^יה ל?ע3גזידו1י.ו4>ד1*ליפז
 ^וונןיע^ומ^מה
 ^^'3שח>עמגה^רח3
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 *0* מע יג^'^*יי^ביע♦־"* *-לג^מג1־-ג ןכועי םז<*ג> ויננ*״ ד>פ >**׳♦ רע׳*."* י*> *ג—*>*♦*,, ^ ^

 ^'וף?ג^לו^^זו*יש^ א^(י5וימ^!<גמער(נ^הדו^
 יממ^טח^יוי^ %[ ךו£^ו*^ו$#^^
 ^רה^ולי^^דמעמ , וי^

 י!ימ^א^%זיז1'ע9יןמי?ר9. י ז^י^^לי^הי^וייי.
 ^יציד^דייויוידו^יעגז^ £יחי$ז ן<^ך8ןמ]ו^ף'#
 ו^עןנשון1ע^^דא5ב^יז ,%^היגיו9מג^31%וווו

 1^1\ייןז?'י5ז3^מייי^1% ^ 7יי^״י@!ז״מ*מזמז?

 ״־_<-.;. •״*•.*--,- יי ׳ק4י'י ׳•?-׳!״?י ג*ווי״י\׳<7
 ^5?גאווגלרוכ8זגרו^שיד^ז יאי!וםו^םורעיר^רמ5יג8^
 ,יח^^^רפ^ימ^ו ,"1׳""^•"11'■*

 ...\'ץרן$^יעטי^לו ו ץי^^מסנ^י^ןוו
 י־די זי^יזוזאר^י&דלו^^ו 1^ז^י3^?^י|4@ןוו

 ^^שיןיןו^^יגנגו^יר^ ןו8^^מיצ^ו^|
 * לש^לירחא^מידו^^ין. )^ךמ^יכו^פגי/ימן^^ו

 פ#>וזי#ע ס^ף^דהד ועוייג^עימי^יאסאיאיו
 חז!ת#יהמ8עד81#ה ןי^,חיןמ/@#ןו89ז<ומ

 רי**!ממו6מ.

 'ת-^7ןן%ןדדץך3דויכדןמר/^ד ־**י/**ורתזרז^״רקןף׳י 1
 ךש^^55^1םימגיויד^1 ^ףןי^8ןו£ן!£או3ר?98

 ?—״ <״^י כר^¥±2ר> *— €• ל^ילסי \דייצ*י>י די^יתגצ ץד**ה%ע יכ0יוג^3 \*ל%פ ימד—יניימו * *ילג• -



 —ב•!•/ *סדיעייב־מחג* עיא>י ה־יב^זיממלעיג^ז >4צ*צ>>*גוויסמ ־ד—-צ *יימו 1ח י^{י\ןיימ יממ .י^ {
 *—*ד0סיב>יעמ*)9 י י \

 "נע^^פייע^על^י^י ^גגיגלו^^ןייל^״יוג
 ^י״ייגיהיג, ,

 אפנ&גויזימד^יעזיי^רו׳ז מ^^ליה^י^

 זמימיגיןיןזוי^^ןווה^יד ןיוויל י^דצי/יגמילמשנלמדפ
 ו&י^מי^למןיזח!^#^ "'לגזיעי^מ&ד^ןורלגיהדןויר
 ׳^ר&^יוזיןמי זיי_ן^ל?יק מ#יז^.1 <

 ^^5דגזיריליגועיןי-לנ^דא
 (#ן^>ואזעשמייגוצ־וךייווו ל'ד*^§יעגי#^1מ(<וע|¥ו '־
 ^ יאייי אווישלצ יואמיגידי ^^ןי|^\1דו^י5.;1|ןו^זעיו1
 !כיד^י^נזילו^יעיליעיו * ימן^^׳^י^צמס^וער&ג

 *י#'
 ~ ,-4י" ?

 ויפדוע י<
 יןךןרךן;1׳*׳ י ׳ ?יו ׳"•י^■"-^ 1

 ,י ״״״*.״, ״״• ״ • .^ו#יןימ^מ
 ון^יו^מ^ל^לוגךי&ש ׳םי^ז^היןו^בזישג^ןלו

 ן^רוא&י^או^צ&לג&א ן^ויוול^יוליאג&ייופחי מאאז
 ^ר^סןי^ היצר]? ד^רו^ד&ן לי^מ
 ־י^מ
 י&מ

 ו



 * 15^^. 1^.1*.1_ ^.\ 1_ ״. 2. ^ <*. ...

 ^ימלימי*!^#*^
 ףק^שערג^ח^&לפיירחא
 ^4.. <_^.>י\.ד *!*/* •״—י *ח ^ , ״*.,*., ^ -ן

 ^ י* י*>ז^ו'מה>/>וחתוחדזען^??
 ןייי^ואךוהמ־ז^^יע^

 אוויש^י^ימ&וגי^זניש)^
 נ ^מו^יהטימאיל ד ׳■"־ןי־־־י"׳^־""'■^ יה^אןימ^רי#^ו^

 " }' לר^רו>י^רי>5י'^נףמ
 וי" ^ימג>פ^י)^י^י*יש 15 ^ 'י׳״■■־׳^^-^

<*< 

 ־ףף■׳ ;׳־7 ■?■-■.״■־ ■ 7^״-״.י 'י- : ־ ^,ןנע)וייןי6פו93יר?,י1י3
 "ו^ע^^ייגדיר^זיזיערזו ,י^יי^חרעידמייפןיו^ז
 ךתיימג אג!<ו(<גי5ט יכ^י&ג^ ןי$גי$לנז^^ןו^ומ

 ^וט,ך7?!ןשיה1ח1והגוןעדסנ? ז"
 ׳■י$ ^עעע וג&א^ה ט?הןיס6 $^6ן^מא^^*%ג
 ה^רוע3^גח5ו4ן'יר1<,ז %,י

 "ו^יץ >ד#׳ ךנ4*ו ן^ןי^יו^ש׳ *<1£י*ז *סןת^ו ך*ף^ךי ן£״ע^♦ן*ך־~4>5י£>ו *\)ןידי*יי^)

 <פ

 ז



 ו^ר3ה^זמי*זיוהז^ע ^1ו׳וגי^זייווו^^י^וא׳יו
 יויג^וןש^צ^יאזיםי״ן *
 י^;ו1י5^ו'?^זוו ;" ךימנודייגיעמעי:הנז1ל^עו

 ע**״1יג%^?ג^וז"ו*^ רה^יןגון׳שנוי-ץרח^ד^
 ימ?:^מ^פרודו6*רןו *י ס״^י^ז־י^
 ^§'^*13.1831^^ 35תיימוע;ו^י^י>מ5
 מר4עע^^1י1יעע1יידגצ ^די&מימש^ויי^וסזייו^
 6ע^'יעגי־1%י8^וםירענ לז^.ורי^ךמען^,1יא^

 ,ףעגיו^גיץוודליעי^יואש 1
 1#ימז^ויט^די^ דואשידריו^״^מוו^ע
 םילוער דודימ^ויזצ^ול? 'זווירבגו^זהי^י^ידז^
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 ...״״,........ ן>> ךנ^ו%עלצ^י)זי^ן
 )(ו^ו^רטי^קיהיו^ונמ פו^גל&^רי׳זתי^עזד^

 £ ןי^^גמו^ימצהיגיץ׳^ז הו^מ^ז^ער^^־עו
 %^ר י*היד1 ו^חמי5^)^יחי)13ץ1ד(0ו\0יל י^

 * *גחו
 ^ ן )3ח ןנג ייק/ ^ \>ו^ני — * וסינכה זסץ ך♦ דע נגצ>* ויפז*ג \^עיו זימסכצ^ש *נ׳חו ♦ג



 /־ י?^יימי?:^י5^^

 לוו31ןי^ע%>ו5ף^ע5^ ״' ביאיזדו^*^?^4•
 ¥ ןקמצןיןז%4ז?/הא^מ
 םוש^^סעהייד-ןידפן*

 ^נו3מ'^'םי'^י^

 ,^^ההוזייזי^וע

 ^|!יעטצץז *יה\ *גגז ן>ןיקיץב£מ•׳ ןגיעי^׳ןןיגידב4* רו4׳>4 רב^זיגו^י־סז *־ד—•^גייזיז י*נ* ןע^גי ה זסיה^יע
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 *׳^יג^י־י גנכי1<י*ה'כ> ג5ר*^יג4ז^י 1*1*נזע-1-1ין*ו ך^גסהדיו*(ןי*׳.* ־4־

 , טעי^וס^ש^י^ימיוי-י (י^דעסיןימ^יןוי^דעןךי׳זצע^
 יי •^זמ88מ8א$דן^1 * ^יו^רן^ייי&ייריצעו

 א^\י*יתגזי^םי^ד9 ע^/יו^ה^רזצ^זע״ףע
 ג^וז4י^יא>יוממ^. ?}$י%4!#יי^%ו^

 ^עדעךמשיגס'יו4ג^ל^
 י* 4ד^דפס^זג^מ?^ ד^^יידע^גוו^^רזגיןנו
 * ^נש=וד4\ה?ו^5^ה ת^^^ממיהידו^דגעגויצ(
 * \• ד^?י]ח?/ח%זו^י?!5*מ

 א^מ^רי^י״ראימיאס

 ץו!©י1(@ו5^הץצ^ךו>^

 פ4לאז^^תוגי י^שזיןיעו

 סי$> ןעכ\^?ו^עי|5
 וכויחל יןגאר^גמצו^יא^

 ז- ..

 ^ו&מג^צ(*^ יזוא>ו>אק3?נ
 <$ומןץי/*י^אצדעצזו?ח
 י^מי^ינמ^מבילעזיי^וושמו
 ^יזיצ^ל^והויזו^ד^דצ
 ?^,^:היפייטגןירגעו
 ן|א>^^^רוןויז^ר3ה

 וע^מ דיפיץ״׳זי1 - -־"*,*י ג ך*י*י
 ו^זי הגומנ *י**יעמ1

 ,. ו••• י

 **יג%)**^ן 3יי.דח ךמ.נ0יו*ד\עייע1ה





 ס״ממג^מ!טילו>0*י״ן יי,׳.׳!־
 א^^ן*^0**0ן

 ?זדימן<^ימ)5^,ן^דעסן* ןויז^&למאו^^ה^ויק^
 יי^דגעמי^^לנו^ידן*( , .ד^',י;^ער^5י/^ז?ו
 תי^^ףי^ו^גר&ג׳ ן ^!?/י^זועיאוייעה^חךי)*3

 4 2^^^ * ילי^וסי^שח^עיזו^ע^.
 ?.^$מ5י8אןמ#^#י1זי מיאזי %^סף^י^? !' י =^8י^א^,',ו8^ז3'־י5 •

 ׳י• י

 י ^ * *עיצ)<1>י #*>ז+ש\2>+,ו2 ן4>צ די־גוי״יזו <• 3>*>9פ **?יג^פוימ א^י>צ )****ןי ^״ע

 חענ!



 'ונו^ך^מןיזוגלג!א^ןי
 ^/*1־אצ&אל&ו&ו^דיגס{
 ;י^בדץגץידת^גידע^יצ^

 צ^ומ^העימזיימשיוא#?
 ׳*־■דיעציינמד ןידכע^&י^יל

 % י? ם^ו^יעג^שביפ?^

 ..מאיוזימ_....
 ^נןו'ךג^רי8ותיבאי הותיצ

 '!^׳^,וה(^ו*׳-׳׳עו^ 1 6ייןג^י^יו^נו^מו .

 ממסו^ומי^* י

 ת(ג\ןי8^^ץ^יוינ#ןוכוי
 היייג^^^ע יצג6!^
 י־'?נ^#י^יי^׳1״איתיןי/י
 "ט"'ג^גזזסע \♦

 ־־רממןני^^ינ^וו
 רוודמע^וין^ץ,".
 רבדויו ו&ן^תאע ןג#ץן*
 ־וגע^^שאניגזונווסעובייט
 ךיז*ו ז+דשו\גיט ימעייזזו^
 ^י^^^זזי/זו^ז
 •׳^5> ע3גיראו י(1געןמ8ו



 ר5 **""*{׳•ייאו >ג>דביך״,ע-^1ז*ג׳*1 ב,.^4**,*

 '^^ויז^גייוע^יגוי <^ושו ^!ו^נמ^!4זשיף(<ד5יע5 .
 הן?מוגו^ו^5ג.^.1

 2 ^ד#*ט^1יו$81ו@פ יז^ע^^^ז&ו
 * ^פט^זי§ןגוג^>י$ פי^ידהנע^ווצ(ו(ו1?1יי#ו

 4 1%85!י%\^זו^ונצו(י2כוז , ל ו^^רצי^י/מד^יו
 ויץיאוגו^וחגווזםיד^ז^ר^ ן,;, ^!פזוי^יע *ור&םהי־מו?

 ^^א!ו4יי4^י3^י!!!מ^ג ^ ןן^£י$כ^

 ר^יחץי1^י^מ^יןל
 ^וו^$^(^%*^צל5>פי ו^זוויסמיעג^שזיייהץ^

 1 ל£ן4ה^י$)י$^י*^ י^י
 " מצג^ז?;־־^1ויזו5^ ירמ^^זיו^מי^

 י!ו^1וד^^ר^יז , עעןי׳ופ^עואילצו^^
 *%% 1*444^^ ^444444*111■)יי 10141*.%*1*4**2444**41; \1*4***. .41, *-1

 ו^יא ;גוי״יו ה*׳.# ייה^יא איליי כ*יש זזיי.צי4י י־ייא 13x1*•*+ינו,♦(•♦ עג*>**גד#^*״ל ^



 ^ם^קסו*שג*ו!£*ו ץג־רהא^הימעד^עו
 ק^ןז^עצש^5יו^ונ^ו ^יי!יו^ן^3מס^\מ5^
 ^#זז#8ץ0*ןוממ .

 5*יי ^י$מי^י$*6
 % 44ח*ימ8״מייתו יהל^ד^וו^!?%>
 ה*מ£י^ו<^ינשוו5גנ ג (ג^שנ^ו^ייואז^ז^&ינ^

 ו"..-".י- ־" ״־ — -.י■־, ,*׳■** יזחו'רזויופ?)י:.ג_ד)ץו1ק.י
 מי דוע^פ^סו&שכ&תייי^ 'ד^ש׳ 6*11 ץו5/)*ייו*ם4^
 *1■■י14- י\ו£עיג5, ^־*■1'־■׳■׳י-*■ ■׳ ־־׳״־־■״

 .-,חיז׳גי רןרחד1^ןימדמ 1׳ע^
 ^%ייד5)<!ז!ץמעי^^ו

 ים'דשץויל1ע^1ו^
 ד^יו6׳מןרוךדת1חזזמוין??ג?

 "^1ו1מוזג^םר^שצן<ו4"^

 " י5־גפי?^%1יזיי!?ג׳^?

 ^י^#>ץוי*\^י>י^ 1;
 <ןמ6מ#יוזי5"^

 ו \ 7
 **,*6" 1*צ*צ יב־י^ וי3ד *יפגב **ןב מ* 'די♦ 1\**י*>♦ 1ג*>>9 הו5)ב* *4—,^ייגי ג '->פ>* דיינ *צ



 1חמענגיפועוזוי^י^אוה^
 ]־י5?רה1ו8וא6מ]י8ילו191<ןאז

 >זי5יימ
 \ן ז^א8^^מ^י0א׳1 מ^י^עו'י9)1$היוי

 ^1יגיההזט,ריא1ו(<,%^
 ז^>שוף(למ!!!וידו1י?מג#
 ,ז^ירו^י אר^ג{<1י^ידו<י
 *\*ז\רב1.ר #ץז 8י*^א#ו68חז#וו

 וייצ ^י^ן^י^יזןאהיפ
 רז(1ןמ^םעג5ש^ויגוש?ג^ ^%ג{^^^י*י״'ו

 1יבע£ס*ןשעג ייחו

 .י ^0חי.יע?ירייזגו^',!יפיגהזג 1י*@1^סמ^י?^ו?!״1

 ג '^?ו^רמפ^שתיג^ר^ •., ^י^זי^ןי8תמ#@י^
 " ^^גמי^י^^ר^י״: ו^וי^ון^^ומ^יו^

 -זזינ>ני,^ ןב>ו-ז ך\>נ:י *־ין־־ן 1ו־ייי''י 1*ז־< ■ד>ג*י\ ^^:יכותש׳^יכ^מ^יי^^׳נ ">ג1גב׳^■—.*מימ11גז>ן<*׳>>

<*> 
 (ס





 ומ^ע^אביזיץו^
 י^יחןי^ריעגלןי םיש;* ^?יזו^זי^כ^ ו^^ייג*
 ^^'?^'•"יגררןמו..£$^יו$^©ז#יזץמ6
 ץימהי^והי^

 * י^היןיר^י^&^ז 0^י^!יז!״^^
 ץי^ז&ו^ו^עידיד^הגרוו יי^ג^אזאוושןיגר^

 , ־ומ^^י*ו^ווא*ו6י*8 • ,ה^וותיייוו^בעףאו״ממ
 ;" ^)י'1%ר#>??ק)'ח{ין הי^ע ,^01 ׳/ןימ
 \■ ^?הויחיגטמעויזזןעי^

 ^ ^/ופח^ו/ש/ו^פ׳מהצ^ * '^^סרמ6ה^^ע?•
 ז* \ |/^1?^^8ריו5וך5?י)והז3ו
 * ו*^יעז^!</חמ^^)0 * ־>^וח^ןווזי^#י״>
 סעוהימע^והמי^תמזי ^ג0#ן\ןי*ז81י^ז^
 ווי^^^הימ׳1מ1י!1ח6י!ווג5 י^1ואז55ן1פ^1ניעגש7וגי

 *>3ש>1ננ

 ^יוגוג^גע־וויגיגסמ^ י^מעץי^ויו^י^

3£$918£ $28993 
 ^•קד^דגע6!*^^

 ׳?1

 ומימין^ימ^

 .ןמי 801
 *י
 רגיז1מ הג>ך>ו^יגלה^יו<~1וד *דג**•!רבי-עי >*ןמ יגי \הג*.מ*% \ןיןי*חי.עיעןדיי־.ני* 14•% *ך-^ו׳גייינ ?%ןדיןי4חו
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 £*** 'ןגיו וגגיע1י1ג1ןתן ש^ימ1 ץגיויה^יזי חקגיו ^י־גייגץב־יינ^ש;ושייבו -ג-גגג9ישן גגש^

 דווו^שמ שכ^ז)כוןי5לו '!'דעמ 3^5ז1יזו^דרמ0זיו1ב5>*7יד^ן
 1:, ״^^ר^ןו־*מ,ר)^1 'גד״וע^ריץש־זעג^
 י ^ך^יוי^־^כ^ן^־ו ^י^^רמיגוודזח^וו^
 י *^^^)יי־טיי׳י ^מא&^ומייוצימזויח^ימ#'

 ר^ןןגמ^רמ^יהודחה^^ יו^יז'(^'^^^^ יגיעיי-
 ^51ע0גו4^^ד)<^ע5%^ ^'^!*יזיחי 1זו'גמ?ע צ3ייע*ו •■ ה־1 יקג
 מ*ד^^וךי*ץג\)צ*ו

 זונן^ז^ע^ע^יוח *. ^יעלגן^י^רמן^ס);
 'מ^משמ^ןודון^ו^וזז^ ^ געצש^ן^מהר8אן|י<9^ליח^

 ^^למג^ימחאימעי^ש י#ו*יןון8 ןי^למצ^ריכאו
 ל6אווינףי|י^%ומאצא$ז מ^^ץ^י7יינ^1וגץ%וןן1ו^
 י^ג״^יזשיגזכשי^עז^ י^ימז^עה^זמ^ליאו

 , ״־ זיי^ייומ^י!^!^
 ^י§ג^אה^ע^^ךי^ן3 1דיו^ ^ו1ךרגה^יי4׳ע11!ןי%

?0 
 * <• יי*"קחדיסיג־ייי־יסמ*י*4חהויי-י**י*י*זיר*נו1*■4^ן^יג'זי>ב;1



 עי>(
** 

 ,ו^ד יזד^ו^הי^יו^ז^זה
 םי&פ^^^יא^גא^

 *וא* זייפמזייכודדצ)^)^ דהצ יזית)ין<ץ,1סוומידי3ו^ז)<ד
 ^^זי^הזג^זמ^מ ןע5>%ןעפ'ץ<%יי5)<ן64>ןר
 !^*"ע^ימ&ח^יו.^^
 ^^יויויי^^ ^ •
 מ1ז§י*^1 " 4
 דע^טןיראצמ&יייניץימולעזן 'י ׳׳המעציצשוזויכע^נוי^מהנונ .

 ^'ל^י1זו4>^דנ>ו#ת^ו יי^יאאמיימי^♦ •"׳י
 !מ^1**1!י|!ו)לר^^מ ;"

 *ר״ל^,מחיגמהךן^ףע״דןש י״**י!7״י״״¥י.1;** .׳-11״ עג?
 1• ז!^#ל!^וי1^מימ^

 דו^זציול^^ו^י^ ^-"י״־י *״־

 >—יי"•""־ -׳ יי ־;

 ..״1!'^: ; !§£ם1*64*4*

 ש*י*׳יגב^ןבג** .מ*יס^ו^אדיפ־ג*>י*^י יסיןי^י ו^י 1 ן*נ^ 1ע3ד>בג>7> י•־* י^—סגכיש• מ 11)^



 ןטמ^יתימע^עו םוי^ג]<הי5 *י^צ^ר%ו^יןמ1!י^
 ׳א^רע^יצ^ו ייראבטלעיןש^מ^וצמ^ם^
 "' "למ$£1 ןוצמ^ זג^ועגל^פצ

 11. ׳^ו6ן^ז19*גרג#ו<|ואו \. , ׳•!וי^רןצ^יצער
 ^זז^סי^^ללה׳! ,

 |#^י@יוףמ*ה-#יזמז י^ס^א^1ס^
 ל5ןע5^(ולהימליפומ^^ ו^ן#!9ין8ז'ל1הזי^?!

 י :'^״־^~~־׳׳''**"׳'י לו^(וישיזכ5ם^מ?הו[יוה15
 * .4י . י

 ^יי^יוק׳8**^׳-!׳("׳ "-"ז״״ו•(","*""׳"" .
 - .יי— - —״ ין ׳י 'י י ׳״ י 1 ז זז ׳ ^ י ״ י י **} 4 ו^ידועי י״־״ ז — -ר ׳■׳׳ ׳ ^י*1ימ$ ־^ל\^א1^1#מיי3#6ר

 1^^^1418*1** ^ימיג^י^ד^

 >ענ'#ר^עלןייזו>5>>ע§^
 ־^!•^גפוגעי^געץ^

 . י

 ^י־\ד"!■"*יימו ׳•ע■'" יי *^^?9189)^*• •מ*■ע^יד
 ונאוע55!יגחד'?^,!וץ?דאזי);| ן^$י^$סז^ג$ו<מל

 *־ ^מי^יוךדן#פ|>8%ת/5 ^^^ן$זז^1ואי*9

 י^ע^ל^די&יאל&צ
 פיו1^*%>י55וג^/<^
 ^זג^י^והןגהיין^וצפ^

 .%%יסן1 !י<י ^!#'יי^־^ן?ע
 ׳ . •#ל>״ר^יןו?.מג?ג1<!<צמנ)
 א#י5צו^זיםי^גלרן?וכ^נ " ^^!ם^^וגץ5פף
 ^גגגככ ץי4ן *ע)יח •***ס ת>צ -ד ט>צי*>ן !1*12*1—י* ^כג0* ך^מ )*"4**^י וסנ^* *ך—טגיימו יי *ןו*פ



 .'*>נ**יחז גיג^א׳■• ןכימו* *י>*גי !ג״5יגע י=>ן;.*0 י*י1> ן^י!־סג־י^יב׳זלג וכיגע *עגצ^י ■45ו^-רגגצי$י1 ג וניגע

 € . יל
 !^ךוקמיעיעאו^איהיגג^תו ןיעי?>!דעעצשו

 וןי^^^ןי^&ימו**^*
 ^ויי^ישצהוהז^מידיי^ב <8^8^. י יןומיעשר
 ו^#אב%וג5א?1ז(^ד ^ר^5ימ8ו^ן|

 ל^מ^א^6יצ8מ5 י^^&ך^ק^זי 1

 ^^ע^מורויע-גדומ _.: *ר8^יג^ןמ1ד5ך9^
 י1ז##זזג<וןליעוכמ6׳ג1<ן "י ל&״אויוו^^יהוא^לממ
 רצ^לזי!*>גל ו$76לוזו'!נע $ 1י£ד^ יכצ ^ימ^זולי־א^ וצוצל
 {וי0.ס\יו^צא^ימ1ידצ !וילצייג► מיריז״לו^זוצמ1<ןיל^ייט(י
 1!בינוע^שונ^יהייושגל^-ו. (יג^הס^צמ^י^
 ^י\ש^־^זחלעמ1%11<\ !^׳חי^יי^/ייצעלא^וג

 (נ^^הז©י1
 מ^)ימצף?1ה¥#לצצ^י ^ס^למס^צ^לצהו ■ ז גצ^יי־1"'? -י^״־י/'׳ ^ריבו^^&דע^י)#! £ן
 %%ל1ים^ו^%ןל5>9!7 ^^ו|ס?ל(עצ1<|ללעויל>ז8

 !199>19**ו>|*£ י**מ^מיויוג#זי^#

 ^%#זצ^ז^ו!)ו^ צ^ן)ן^#;מ92מ(יו#>י ^2 ?1'׳ •׳?7^ * מז־מףף^^?*״*
 *ד$יןל ו?י§פ״הד:זיילז־*רז15ע

> 1 4 ^ 
 * ז1מ/)צ־ *ץי״!6,.1דען ***** יסיד^ימיי״ממז^פכימז^יע ןיעדפ ןו->>9^ *5 -״**ייו*4׳'י*'י10,11



 ;>*** חונוייחל$^יג5ה* ד^ו^חמיוממיניגביזישזג4(
 ל5ייגירמא1והנןל^נ5גולעש?נ ^^5
 '־־ךפםבגי)יכל אל ושל8> >עצ . הפן^^@<י1^!ו<>דנ>

 מ^ר(^חל'15ך^שף^לוול יי■
 א^מדאאלרי^ם^או׳הז^ . ךה^י&כג^^מזחימשנו
 ^םי^רמאןיי^יזיגזישי^יז ך" הד(י.^ךו^מךחנ

 13)1^319 יצצעבג**־1 ^י ך^מזו דגצמין יחן4 היעןכרן*ד יהגכיני״ע הצמו —•יצ^מו ד 4־!**/**ה

 $> <ן>





 ♦*♦♦ה *ו*רי> !0!:צפ1 ^ ג ג*פו —*-** צ3£4ןו **♦*ה יספגו^וומג ד—׳->*♦*>> גד1נ>ענ^י

 . י4ו\ע^ ם^יועב?*נ<י יגיי^ורו^י^ד ט^מ^ו&וצו^ ףשגג יי(ו
 *יד^הי^! , ; יייצ)9א^א5י*מי*^

 י ^?(^,.!זיאויא?#^"^ ^ף^י^^יגו^ייייריו
 י: ר^^י&יגי^זמי^ ^^י1*וימגוומאאו1<

 #מ^ז*י^רמ8*את1* .ג ^?דזגגיןיזי^^תג^׳
 4^הן|וי5ז1נמ^י^ 1" ו^#9^י|%1**

 , { !^ר5)ו#מ5^1^|ו^1מ
 ־>• 'ץי^^/יעייס#^

 1#!א#י י&עאלנ^צןסוי^^י1^

 , חיהו^1עותי%י)י6יי5מוי?וו^
 'י ו#ןןן#(^י^מ6זי^ ^)^ה5$א^ד^יי^

 *״■ לע\ע?ו$משוו^ןויד^ך^יכ צ^ידו^י^יםף^?^
 #ןמ1ומ#םיל@ממ^ו?^י ז^א^^ימ4*מאי

 מל*>ג יו?ף>שיר^!^^ מ^מ^ז^יג^יזיא'!
 ין^ר^יר^ןגדז^^ ^יי£1^ו5ו5^5^^1
 |הייע1ררע6^י'לי^ווהן|יר96מ'ו ^3%ד^ל^י^1

 . יאעד^ן%1?^י^ן/ואא ^•עב^י^^^עעל,
 ^ומגה^^^יגי׳לןר
 ^$^י$י#0ימ* ־י7 ימ^©ג^ו!^ע^!
 ט^^^ןיוואיממי ^ל'ימ^יךי1ולודי51גוו<נ>ר}<ינ>

 ך^געעויזי^^יג^ירמאז
 • .ג .<• . %ז <• —.; * -/-, * . •.״*י ^4• י*--

 חלגי,׳"יי

 ! ^י)יתלפ$ו##מו3איה יגו&ד דניעצץממיתיזיפ^^
 גן@לגס^ג^1 י###**# ו4זמד5עף $ו5ג

 !^ ןי>יל|ו לרשאג&^שגי&ביןויו ירזאזנן<ל ס^ימ^יי ם^שג*
 11״?(.^ן^^.״ע,^־״,ז.ח.^,ו1״״י״1,1ז,ז,״10,ימך^1+__;>־,ז1ן^י!1־ע־,(,



 (<!5מוויצ^יאה^ז&יע/י,^ " ^יו#*(^31^ונ$^
 ^־^"'ר)*3א(י)^ןיי8#ןז#י| <^נ (4יגמ?!ץ'ע'1'־־ג־"1•1־־^־'^1''

 '"'" ׳ ' "% מי^וימ

 רות-עהז

 י8י4ביי/1י$^

 >י זרמאו^יע $ #-י0י1

 ו1^1״זי'1*^ו^ומולל^1וע

 יוג^ון!
 ^ח!י^ם^^י^#*ב
 )^^חר״רגעדר^יועןיג

1**!*#£(^** 
 ^ול&מיז#^

 וי/ל^ם^^.., ,.,, ״,,
 18? *מ , /א^5

 הייד ^^)$1#אמאז
 )יןומ^ו^ו^ד^ויאוזי׳ן
 אעי^יזיו^ז^ד^
 '!נ^{^!9ןייועג'
 ^־ייס^,י ,
 ^|(מ%ימ<מרו88ול'!ח'ימ^
 ^וממייץל^^ממ!
 1סורו^הירד^יציל^מ
 ^^'ן״^^ו^קויג

 י י,״י^2^^ר0ט*ממ2 £ ^וקידד^מדחיל
 ^ז^%המי*י$*1 ח 7י^איי5ירי—י■
 ^|ע^יי״5ועףןמ?? .^מן^מ81ו^ם^/4
 ^ש3יע%^(גן*8^. ^^סיייע^הג^ר^
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 ך^ו^ןץ^ל^יג^^ד^ו^הייליי^מ-^^^^ג^$ 1310* ^43 " "צ>גיןק1 ־,^



 *■!*יא זח1פדי י*רע\יאן4י ינא \>>*>י1יע\*^0י.יי^ י^יעו וננצא׳י 'גפמ\\יוענ1א־*ד>צאי\ -ג_־0*,.סז ג,,!>*!

 1 •7;.1ם^1ס^וו׳ג>ו\רר\7״יע/ 1 ו**י*$י^

 ייז^מעי&ן^ד^הגמגח ן^הו%3}^^ןי^
 ,,5^ו^%^ם6זומומצ די״י^קומעי^״^גגיג&ז
 ץ^״טג^ס^ייג^ישןא י העגי^ו^וז״ימיידיזוייר^׳ירפ

 ג ל^סד]^^וע??מ?יי5אי ^^׳!!©^?הזיטויע^

 ןז^מנר&י^ירו&לו^ש ז-וי• ^ןגגז^ונישו^
 ^ת^ז^^וועיוא^ ^\^^1'הידמישנז

 ו ה©8שימונ^מ55ג^ו'חיוב1ו5 ך ^ןמ#8ל^1^ר*י^ימזי!25
 ^ ס^^היאמס^וריזגיזע^ \
 > *=>עו^ג1ע^זו(נן^ל ^ילשג]<,־ו3עזדא^יישג5

 -*־ ־'־׳ '־

 ^ט^ש&^^טעיומרצ .^^זואמי^ז^וזטיקז
 \• ץל^ןגל^•־'ילדי£8ל$יי/ו5
 ן י^י^ופיחוזז^^זג^מ

 צ3ו$#$$

 *1$ר ו<5\ל)9 ן$^יפ?וי|ו8
 ת* חימו&י^יגמ זץ!וולמ
 ,^?געד^יחח^רמה^ו^

 יג&ץזי

 ^ישכ^א^יגיי

 1ו*מוומ^י@ממ>.

 ^י#א*מז#מן?ו4
 ^יועגא־#יגץנש\יע5י^

 יס•
 .הה*

 ^$יןזו!ג|ו*י? חמיי^יללג
 (> אי^יונסוישג^םעיג&וריז^ ■ ומי^שגגימ^י^י^ג
 1 ן לומי ינ&ישיג^^ירויאר

 י ׳ ׳ / 1

 ^יי>מו ן־ינצא •ושממ ירויו *ד—ננפ*מו^י>צג*^יוה—*פ■. ^מי דזעןיה ידייו־ד—.גנפיזיזייגצגךלוה—* זנינדאעד יע ־החכנ דב,1\פ •־—סנפיזיו ג וע־י• 1^4* ►



 יןיזיצע^וי^ממ^לעטדמע !<אמים^נאיר(ו^רועי 1
 'רצוו<גוו4׳ןייד^ימ^עזיי5ע ויעיע§ו(<ר^מר1^^
 א^ןו^מישי^יג^א^י ו^^^ל^י׳י^ישנאף
 יןיממס^זיל5צ)יגוצ!וי!5>ע))דאד מעור^ן^ו^אץלוג^זרויו ^

;0 1 ***£$£ 
 ^ג%ח?3?ול^׳החן)>*ן9

 *•.למוקמלח^מ־מ?1וזי)^ *#אויצרחבוי#י9יו$י£ *״!.
 רי^א'!#)11^^אמ8 {?ישו+גוזימעלימדבע׳^דמ

? 



 , ןלוזג^ז#דאמ5 ,ל^יזי^מ^ר^:^
 דלו ילגרלו !#ג יתרצעו

 *ג4. ס^נייעקז^זלא ה^וייה \£ 'םילזצץלןזןלצןיהימעף^פז•
 ^ לן^##^ון**0$ "־1־"

 ^^רלאוום5>ז*^כ|י#>
 ^ומצן^^ו^אנחצןי(#
 יצ^גוהיוךיצץעלי1ו]<וםדשכ ןידצע^ויע'
 *ו<))<!ויזוצ8עזוליג5ן'י/יו^ דצו^דןי'..,.,--

 -יי*?" מזגיועיגךזגזימילצעגזזלתמגווג 1^ולו&ט&עץ^אלע
 ז 1 ^^מזתממיי^נוי^הו

 יעמי^עאובד&יירשימ^ןצ ^ ^זמ^הי^יממהלגזלמהמי

1 

 םייוצע^^זלףחידןיגצרצ^
 יי־וייתצוור^.!,

 ויליא.

 9מ י

 *ו

 £יי

 ^מהי^נהלגזלמממי
 1ער§^י¥*1םידי^^ימי

 " * ל*\ ***? '

 [וצכמאימ&יפ . ־*ו,

 ^ ל^ולצאסעיוימול&^יא י*י^%ס^זני^5^ר^
 -מל/^^ין נציז>וב.;ג1)נופ—* וקח יסיגצ׳ע *ןה דסק^יצ ןיוחגז^ ך^פהד^יז.יד־־־-ק^יו>1 §יח*.<ו^י.י* *1* ל• האו־׳זי



—; 
 מ * \\וההיי^ י־—8 הוהי^יייי^יע הידוא( ־היה■ המ^וו ההה^י י^יע7ויה1 ־ד■

 ^ו^^מ^היומ#*? ־ךי^ד)ייז\י^^מיו1או
 ןו^ש^םע^י^ץיזו^ " >
 מ^וי^זיימ^ייר&״^ו-^^ל5יןי!צי83#יומ#^הו
 ן$ו^^1#.ץי^וייא1ג: יי יה^זיז'1וע(^ודעהמ^\מע^פ *
 (^א^טי^^^י^יוייז ״ יוגוכיל ^,יו^זעיוד^^
 1$>%\ 'יעישיייייד , ייעוורזייגדוןג<1#ו^חמ9/ו

 י א״י£2>וין^ומזיג)יצ)צ(וןיפיא
 פי^^י^וקמ^י? \•
 םורל.םי^פזץל^יני^ופח י ילעמיוווי/זאתופע "
 ד^.וץ',ח!ון1ו9.\סיממץה^נו \5 י^עי^י^אר^עסאיויו^ *"
 א׳וץוליועידמריג^ר׳לעדו6(! !ץי '"1^ויאןפיי^ריע^ו^וט&ר

 ז|ישחזידמח>וזוזי^ול!^ו ?^?יצעמעוזאז?^).\י
 \םי(ח1^ן>ומןוהידעז א/ילפיפאו^הי^מ?^1 ,

 ה^טו ץייעיפי^צנעל ץיל^חא ן0אך^ם^גו$^ופי^י
 ^למחלביוג^מדיכלץכו9 אצמףופ^געיזוי^מ

 ^^!4ה י£,?!ך *נ*.*"**,,#•,*ויעמדיו **׳תע ך *נע/ח *י**יר£—-נ>גי01 * ייער



 ־.מ*י*יז

 >י ז^מיווומח/ו^ג^ - ,ן,,"-;־■"
 1 ר^11י^מו^י^טי

 ^*ימי8^ןאי*^ *" די^מ!8״^%
 ^זיץ¥*ד6^ד0#עו*

 ^'י^^יאויןזי^ויןו&^צי^יערממ
 ^י^8ופי#א^א^י# ךל^ו^י^יגו&יו1^*^

 דיה %**0י#5 ג 28888368^86

 י" טי^ירי^זיז^$5\עי^ואצ וי*ייו1י85ו1^יע>*1ט1ממוע'ו (9 צ2פ
 ןמיו דוו׳ת׳י ■שי$ זייל דמ&ץ ייו*.

 ־יכג3^?552?^

 ןלפ״מחי׳וצו^גר&זעמשהי^ו
 ^"^>מ3ן<^היגףייממו

 *♦ר

 דיר/יטישדףןדעמוקו1גשןמימ ל^ע׳דחק*^© \י© ♦ ^ממד״י
 ך* י44*ןי11ויסאיי*ע*?הילי&מ, 'לז#^נ?ון>ז!מזי^ל^
 ץ י^א|1^^דזימגי^ין ך —
 ■רצמימזגהד*^• *ך^י^^ז<מאי>י(^עה ^ןיי׳ז 4—.י>9יהזג^ךיי1•■—׳•ךי^י*<^יפ



 *סי׳זיע*• ־,גיד^גי *1עןח ץ*דשן*ג> ימיו *ז*.עה 1יודהע,ל י*/!ח**ד *4-רג^4אן 5,-^ר

 וגי^ר^ע%דוה יוניעו

 י5ויבולוד^זיי5עגלפעו \•
 א1י(ברוכ6^די ז^,יעמועו אארז^צ
 (*•ממיזטי^ן^וין*^^

 ואטלי^הייזצ^^

 <סשש5?1ם^ן^^81עה \>,
 ^,י1ייזזיי!״זי1 ,ןיז״.ז. י^ןו ^ י ^♦ר ,1פ>מנ)ףן<רע^צז)<^י6/^ז *

 4״ סיד^ריוא^י^עה -
 יממעי#י#ח3ןזי$!> מ^^^%ייווא1*

 .1$מ*מ ומממ ־
 י*?***מזו^מ* 4^321 ■ן *5
 מ־ל^מאו^יימ ^5י'•-■

 זי^זואמעגשיע--■.•".•
 הי/יעוי1יאה^י^רן^\מנ/<דצז
 #^אטמ^^ז?שןון *י88
 ^^יליוצע־^עו;?'^

 ןיי# י!ויאץפ 1ךזונאס^מי^פד
 ^רה>י1 , < . ף8$

 ^1^5ד|)רי(1^ל/5

 ןמממ

 1י*<נןיי•*.*• \ןד7י>מזי^י.ע\־ד*ז>־ס^ישבי^י זהיו 1*פ14׳.>צ ץשיז־^חיי*׳ וחןייי "־ר !***,הז זז^ז,



 - ^!#!|^ים^3)^נג־1ו4ז8ג
 \ , דעמיץן^ר^ןויו315ד^ ><^י35זו^81י3*י^ן

 * * ^'יצזיצדיף^&א^•
 13^1^8^19^^;^ יהח^גאו<ן{י,1\4ל^5^ין1^

 'ץי$ץ4מ^)9^י£©,ד?ג>1עדהי(7' ,. 'י^יוו&ר^,!
 ^(וי^פ^ריויענהדע^ " ^<ג^/<>1ו^9^3ן

 ל*5^מ*^לדשהי^■ \%ע^י'וי^^יצי1יג%
 היהע4ו^מע4כ חויוע*! (!',)וזעיז&ו

 י ^8ו״וומ14יגממא#יויגןי)<ז
 >ו^יל3יגיד)<,יזיא53)ויחו^ י* י@^ו^ו*וו3#?^וי^§

 מוצמבו^מ^שפעיויי^ >©וךו£ !ויהי 1געז^ופי&גינ ת@^
 \יגב־ר^1^ר5§ןו!"׳'1" ־־ ־^#- -*'-■ •״= ״-"'׳־' ״--

 ^ ^וזוזיגיעזילת׳״מעםע^ימז

 (עצ^י^י^יר/מד^ס^ , 4%יי5#6
 , ■*דמ?ין?ון

 ד#צ^!ווי
 יי״זז"* *ןיי־*" י־.1■■־** ־מ־־""" •י*,",^ה\,״־ —■^.0,\1״ג^,..,,״••

0? 4> 



 ־-* (׳״**׳* יי״>*.1פי*י״י ייי־ע^ י^י ^ י^י' 'ב *ל-ינ־*י*י1 ח *י*$



 ־ג
 *זי*)*

 5ין*׳ ימניפ!^ וג־־ז ייי.מי*.תיז**^ז ימ1עו*\ ץוזג* *החיעז־ם,*^ .

 1^'"זי גיכ9\>ח>י *111 ^*ופע יזייז ה.>פגג)י>יז<ב'י0ין -■■.־י • •$>9*ז*ז ^ ה>9עוי>9 *—<* ןיסח)יפ־1ד>פ^יח ןה>>עי)
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 " ,!יימימו וי^גגר^)6ע^יח
 ד5וצו^^ה^י^1יאתי

 ." ׳^וייוי^^מאו^ש^
 'סג^^סעזא^^הלק^ן £ ׳^^ם^^דו״יזה•-!
 י א^ייויו״״ו׳^^ ^^סץודשג^1ו4׳יא;וש1'
 ^יג^^ו^י^צ^/( ףןו>1?9%

 ^^#18 ךן^|ומש{^י9\עו?וןנ9:1־וו9 ־
 ..?גר!9או!ז#גו)1/< י*ף ץ>%יז?עןגדי5^^ע

 ^ר#1יןו9מעןי;/<ף)<זיז׳ג/<, ^^׳ם^יי^ג&״וזוגי
 ומי^י $4| הוצס^פ **/ואר £ יע*יכ ד־9 י9ו!עו םיצה^יז
 1%יף^|וי^י^ומ^ ״■ אימנ>י!גר*%מעט5מ9ור
 חל^עונ?^^#^ * 1סייגלמ^ע^גי^זד^ד^גיןג .

 י11׳^׳ויז רז׳# ׳ז*תי*• ז׳ז*_ז י"־י׳ ׳^1 ׳^ 11 '@1(1״'.'•^

 !יצרע$8*$ןיורעגןילעןג9א ז (ולחיו *ל^ו&זןיצצל״יומו
 ז^^^זסטןימייס^' ו^׳מ1^מא1למןירו1יי^ונוץי^ז
 יעלץ^^ןג״יל^ביד^ !ד*ז9ויו\^ו׳/<% זיל^ו \
 ייא 9ט ןע9ו ן״^הע א#מ9 ^)4י ^׳^^תו§שו>אץו
 1;^9מ^ראמ(6ידע%ז א^^זמא^ס^ז \י
 ממיה^ו י^1'ימזגגאמץן^ו3#רס$5

 \ ^ ^*־^ליגב *מו*#\מ* ^1מי1נ\ע גנז1>מ ז־\נמ 1* 1 י0י1*נ1מ/ןק.ת)>ג*׳ ך^יגצמ 4־ספע♦!—-נ>*י*ו די 1י^>*



 ייר^א15יכל5!ייע"ו1(181ז)<ז ^ אמ6י#<%^ו■*^
 א/ינ^ו&ון^דא^אילשץצ דו&י&יי י/יאמ^ישנא^באו5׳
 פו^^אא?.ו!1ו־י9?י)|מ11!ת(1 ^צמאא%5$ץ>ן^

 לדאי^^הרזצאדצ^^! ^ער&וי^דוו^ש^^
 ; ^ג6א!חז^י^^% 4?^48^ו#0£4*

 <איי י^האארהמ^ימודוז ייא.1מ^<5^1^מםע8אמ1
 , ג6עי^א^^םגל4׳גן< ^>8י.*ארשנ;חלזג>3יןי)ו1

 * ע^לוניאו^חו^ריןלהישיאין

 [,רזנןת/ויזח/יזיןזייד׳־ז״״ווי ׳■׳<*׳ *-״׳;ע״^״׳י ׳■?•^׳•;*11״* ־!>?1
 אער^וי^מ^וןמאיהאיחל^

 ^ן^ילד&עי^ן^ןופי^ז .
 ^יאגעיאהרלאי^חי^עעהאו 'קלאזייהעאו^א^יצ^

 'ל מ^^ל&שיצנאאליאגיךי ןשד?מל*הק0ימהה^יז1)י1
 ז 5ימ?מז^מ>י3ימל?^# ז ^^#י^%ץל#י3
 י^3($ןי,ן^%י3!§זלי^ #ן^וו3הו;גגד3.ה_זלג5״^אל
 ^י£^י^י*ממ81 ^עןייי^ממא^ייצעןל?

 ן^זג^יל^רמאווסי^מג אוער^ןואאיגסר^אעדאךצ
 *ן$פד מג^ר!ק ^<י1ילעל'0ואצא אצדחמליטא3מ*אע5$וצץז
 י־דא^לי33ידי>שוא$ 51 י^ה^אאו^.1*א#א^צ
 יש^איזן1ו'אכלל1י(י3אנ1ג^ ^ ךי^יע^דס^^י^ע

 ז (׳ד^ןיאורגיאהןרח#^ 'י^ג*8ר^ךל^ץי>מןוי
 שו^לגגה^חמאו^דלה לו* ״'
 *י ״" י1^י^

%*<* 
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 ^5י?י^מז<ייק^(י *?*#*^8$•**
 )דיי^א5אהו<וצז5ו§או^ אמיג^ירהאןיהןואגאצ^
 ץ^^1א61יו#ז^^#)א©מ ^-יומנויד^י׳ר&ש^)׳^
 ן%6ל98/^יהי@איומ^י5 *
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 מןמי^ןוה^יומ^סץדי&מןצל
 ;*0\%ן<^^י^^ךי5 ^רעו^^^יגו&רי^(?

 %$*^1 .',*יג ד1מהזגרי1 . ,יאעי^ \•
 <מזית^פי

 ^עיע^יץ^יןיןיןוי^ יך5 ס^צ^ידצ^דימגרמ^
 ץ״ךןי^מף^^יוצדיש1! ^ןז^ןי^ימיי^סו^^יר^
 ץנ^ך48י*©3ון^ון55ו4^ .- י1^סג^ג^יוס-%ו1^
 '״'־*־'״■'״—1 ■״*״״ ״* "״׳״ -* ״ י׳ ־*7ן- ,,יר5

 ןגי*
 זלחי?תמןי

 ךג \ <■ י * י׳ *,"'•= י י יי >׳ ׳ןיי* ־*י !*׳*׳*ג ׳י*.
 #םץאי,חע$$> סי^עןסירש : 'יעדממו יצצ^^ד&אאב^ ו

 ^ייהונ^ח.(־^^^ ;;יל ^^?^היןימויוג^צ^ *"
 תי^רמי^יגיגמר^יז^ע י ^!יעמ^גיסעואומ?^ ,
 ^יויוי^ןו^יי^^יו^ 'ן^^הצ^ג!1׳^!^{? 'י
 !??!זןיגי^מ^יי^^י וימ^^מ^^עו^י^ "
 ןמ^זיי#י*#ייא 980$%*#**#00!-יי
 זי^מ&ץיא&^גייו^וגייצ 'ועןי&ר&סיוגןןז^ר^^א

 ן ן ן ,
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 די^יו.

 ! >^י^ו^לןי?^ .

 ״״ ^יק!^^מ^ייי^'5ה ,}־,*יי אד%ין£יו*ךל0ע1ו1<$ו
 ז • *המואאמל^י^מיע^י^ןייןג^
 י" א^מו>1:#!א איד ך^אשיצי^ון^יד&ד&ע

 טעץ^י^ימי^^ינזוצר^מילויו 1ג^עמ^ע^^^דצמ
 יןנ*1צ 4444 ££*1*^ !* 1.1—415 42^

 יעו@י3$1
 3$סי#ח

 *׳:ווזדזמסעעד״^פ
 י־ **•-־■ .יהי— י*

 י׳#ייזןוו^די ייו׳"" י ׳ןי״.ןי" ׳

 םגמפו *וינויד א$דמ*יי א5$$ז |זן$!ז1י
 ׳•הלד*55י אממז״ו ,
 י' \־ ־ ■ י *8*1״..
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 ן > ן 4 ו#י*י81#א

 ..י**$*8^ו4^£ ימממימ^^י8^•

 ז־ן^^חגש^ג&ידכו^ג^ י ו^ו^^ה^ייצגאויך^^
 !^ל^מאו^היו^י׳דע אצחנאא^ןעג^ןי3מי!י
 *י*־* ^ןי* 111 ך^יגגזיז 4>>נ*׳ ^1*7 ן^ה\ ןק ולג♦ ^ ז4יו^1\** ך|יגפה\ *ד—עמיהז ןמע עייג־יי׳י ך^**הז



 ^ר&סמ^ר״י/זימעו^^י

 ^!"?יז^זיזשי^ר^
 1נבשו5^גרפיעמשי^^

 ^צוליגוצוי^ילי..
 #6ו£*$מ> ןויס^ירצ^ו^ו
 ס^שו+זנ(<$ו1נ ינוצייו^
 ע31^>(י4'ל%>(<^ןז^'ז
 יזמיממףמ^די^מיז
 ממ^ויממ#ז^יאן״1ו1
 ^ע^״ו^דמסיצ^גו^ל^ל
 (1^יאאא^מוי^נ^
 מהיעי/^מ^זיא^

 ^עד&ינו^וזל^ר
 ^רץןגיש^ןע^
 י^^י^מ^דר^י!

 ילזיוגלילר^ו. ץ^יהעויןוזגבדמעמשיוגהר
 ^היר^^ה!ויץ]נ?'םמן

 1\ ׳1'״ו״י ולזחייאהימ^זנג
 יו^ו*^>4ג״זילאא1י>6^ל
 ^^ייוא^/^ן,^

 דל9סונ׳^גאר>ן5י^?שו
 מל^גלצג^ןיזוויו&ולצ^י
 י&גי&יוינ^י!וומ©ז#ר

 -"״ד. ׳"׳"י.*". ׳א^ליויצהילצעמצאמוגע1*^
 ן22£^1מי^*^% ^לצ^א^ז^י^ה. 14
 ^""יעמשל^ראאז מע5!עהר^^ימד*ו}יע .;

 ״**$388::?
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 *'•א*1111 1*ע
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 ^ 'ר%רר *©יפ^י^ *חו^ זי■)* מייפ<עג\פ^יי18* (*■*ו*פ1פפו —גמעס!זו 4ה**^ #1*!

 <מ

 ג1וןע9י-1מ י€.ן״״דז '7!,?. /ס/ו י״ 1 'וי׳ייח"*^ ׳י7* ייי*\ 4 4

 /!(עצימ&לא^זויימאם^ימג !1\^יןגג>^%אד^ויל^
 ^1ןי5!^(י1זי9^#^ - -י?ינן!חיל5ג?ךוו*הי^־#'1

 *^דא^צוימ&וצו&ד ל^זון^דלוןמןו^^עיו^
 ילעידגוויילזי* , ו9 4ר^ה?אד^שיע^או

 הי-נג־יו# אג^וג^י לגו 6 אוזיו ^יע5ןיח^1יכעוו}ילמ5^5
 >!ימזז7אולגרר55יל^םינזו65 ^אםא,י1?י4א^§^3^

 ^י>1י*\*\מ?*פ *—* זי^^ר-גיא !ןי^יחת א*•**• הנימ נצרד^^יו^^י&^י^ב 4—-גג#יו>ז *****



 •־ידי 1מיגףבעייט״׳כיי־י-יגץ-מירצע 1 0יר*/?י>ןי*10X1*1;י'*> •©יל*/ ז **לק *ד־—סג4י0ן <״13 ח סיל*/
 €י ע׳//י^<

 ו^זש^ג?!! םו<שימג6^ע^)<|1ןי^1י
 חויחי צ^דצ)1?עי1געןדמ?ו *{יו%3י^*ו^יר5צע םעטי

 יץחם|ן4ד)4קןו^רי>עיו .י•־־" יז^ען5^םא(י(וו*#(אא
 !!ימ^^זגיוצעזאא^יי ז ^י^(ין^ו^5\^ז"י5צ
 ד 4 . . .14 ! ׳ד1ג י ^יתינ^)^ידכדןוימער5ע ען/גנין^ו&ינו&לייר^וילמייי^ט

 _.. .,,״.. .״,ן , (^^יצעז^צזצי^
 ור^יי^ישי^וגיא^נג י .)שמיכגי^שי/ימד׳ו/^ז&טע י

 ^5ע^ין^ן<ג^ש^ *4

 ן^מי^יסןומ?^ £י
 ^יש&^א&ןצ^&צ ו^י4יצצוי^^^ח*עו *

 ^5מו^וי1םע^צ# •־
 ^(9עוץ^^א^ר-י<ח״י (!ןוןא^וא^א^אצרגק^

 |8״*ו^1 / :י יכו&דסער&עייסאמ&רליבע
 'ל^מ^י^ן^שי ש^?ע ין5ע5ןין!)ו^י וי״יי דיעער (יציד^

 ^4י^ה>)1>נצ^ד־^דב *עי*צ0^%;ע ך-ד-^^\גפ> ך>ןד* ך/ג*3ג*יד—*%>יס\ הידמהו



 ו
 ,מ*#* ." .

 ^וזי^ם^&מ^זויןנהי ^ש^ג**זף^ג

 ל&עצו&ר^זזי^דו׳ירהו&צ 1י^%<וון^א$ו ^*1*
 אי0ל1כ םעוויו זגי^ואי ימצאזייוצל $%י1£כ^צא^גין9?וזי,1!׳1
 דנ5^!*ש#1עזא5מין)־) ו^יכמ^&ס^
 ח^ז^ןו^משיימ^עדמ
 חנ}ייר^^,םימע. . *מ&^מןשי^
 >*5^^נ!ו^י^ 1מ#8ו^*שןמ0ו

 ^מ!8*#)*ו8% 1י1י
 1#מ6א#ט<

 *יי
 •ז4יו<מ

 *יתוהודע[%רחחןךןדחוזיד ?<יו^ז<יו י י" י״׳י י״י״יי׳"^־ ״״׳(-״״
 מחהו^נ1נ|ידעא8י^ז,וי65 מ'א^%1ולד?י יולגמ*

 , וס״צזוז^יס'^ יו״וי!^שצאה&יפף#
 י א|ו?עד1!י^ר^1 , < ( *א*י*#*##ל

 |ו#!ו*׳ !ויוהיועי/^איד^זוו !ג יגמ9ו^1^ןמ6%ו
 (ילל&רןמאו^^^ה^והיןגי *" יגיזגי^יר^עצ^וצו

 4***>*#מ!ז
4 • ^ 
 -"4י יופגב1י>0^ 1צ^רקפ^ג** יע:ענג*0הו ימפ^ג** ןןיפ*1 ה^ןזיי ו^י^ו *ד כגכיסך *יספדמ*



 ^עעןי^ייי"' ^1>גי ״.צ>*יייז £יי "> ןו*׳^י—*י ד)*צ׳*>*^ייג׳הו לו>ג !■**גגע^יסיהו *ד—יג גצ♦*•)ג^ייג׳הן
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 ימ^וג^ימיוהייי^^ז
 !ייללצרגעצשר^&^ד״ויזיויו^ ,׳ושווןיעיוןצייוצןדר^זיידוו^שיי

 ,זמיר^מג^יןגייי^יזווודע ^^׳/\שןיוג(<\יי*ו^יז1ור]יג

 מ*;*נ?ם)ו^צצד*נ£$י£צ —** 4^~• *-' ־ ־״1׳ ״״-׳ \• *
 001 וי3ו*מעוז1ע3^^>
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 יחה^א&ע^ס^יל^^ ימו^זיז^צ^^ד

 " .......ן&הימפ^ יי״ ^ץץמילימ^יל^ז^
 ^ימ^^יד^יוצג !זייד׳ זישכמיי ^^(יכזילצ
 ן^'י]^״ר5צ4וצעי\.יירפצ*וצ דשאיגדןמוי^^^י^ג
 ] *0י$י3 ח&עמ^צו #6* י!(#1^^הצי.וצ^

 *** 'יז5זץ'ר ז. 01־3. ״.־זיג1ה־יו(.ן* ?\ו1*)ני |>9זי>ליד*׳)<הד-יב^יייי יייי״יח^ימיגזיגוד*



 ' \׳ ׳^•*ימד>ד*׳״חמ0ו^׳ג..^ .׳ *זו ! ״•;;:1 י*׳6׳״׳סו 7>ז>*׳/>

 . < </ /, י^ו^&נ^ ^5יזוו%^וו^1י^(ז!1
 ' ף\ח^ח5״!5י@^3^יןנ?4 ו^ש*^יוו5^^)ויעו

 צ^^יסיחז&^ועי&אסא י=*ב>^ א^^זי^ש!נ!#*ו
 (נ^י^ס^סח׳ןיוור&מ יא*יו^(^5#ז^1*י8חאג^

 י* •ן^שךע^^^ד^או<>ר[?מ1
 ^^3^מיןו^ועז?^

 ןנל&שונ^^ריזיןל^יפוו
 *5א דעגגו^ ג^ןעכו^
 ו^^ימי^ע^יי^1!
 ןל^-רן^ן^י>י^ו1י|א)ו

 1י&מג^ה^מי^ז
 'ןג&דפלויעמש !ו^ידמ&ו/׳כ*
 ר^יאמיעזי^רממלוז*
 1ן^ןךנ^רןז1^י^י!צ^י

 י&ו&מ הייוחיואיזג^^גלזמ.
 י\£ ^וי^אמ^ע^ןמ^
 יי" ש*ללד*ן^נה^9ם^
 £ %1יד^.^י1לי9^יג8^

 * )ימעדכ*מאת^וות*ז*לקן?ה י*שהר *מי;מ*רפסגע;ומ
 £ר5ע5ששיל}ייו^פו הח@פא5 1ון!ו\י11עור^י,מרןיןג1^5(<ג׳1ין6

 '*ייה^זיב.ז^\ןץ11׳> דחו ל>*חדי ןגיו^וס.וצומיא ח^חן*\ זע׳חח^י**/^!*!-/ -ד—.מ3ימו^י*נ1>^י/ח^׳



 י ימ־יגגה

 1ח}<נ^טגו>^ש^מי1 י* ^שגע^וג^ו^וי־ופג
 י^^י%וך?^או

 יא3ועג8זי^יממי^ב^ ^מהמשא^^ז
 ד)<שןגז^ו^שיפ8מ^ 1§8^י)55^ץ
 ^ז^ומי^י^ימ^י^וו^
 ינער#דצממ^#יי^

 ^אדו4ר^1יזאיזוד%שי
 חן?ניוגע1!ושע^סי4עמ2
 י^ו%יימחע1^גרגי^
 ו#י1#^אי^ועצמדו1
 )#)^^ץלי^*^א55
 . *♦ ן■* ^ 1 *1 ^ . >ד— ♦ . ^ 04 / *4 ^

 ,,.״״■— ״.״״ ,ויוייתילפדרען ז

 אמללאע^ו^צג^ר
 סלידזי-^ש^עו^שוי^ע
 י')ז8ו^'^ט3שו(ויוס)?זאע
 זייהזג י^^נאמסרא&ז

 ... ״״._ רע ו<גאמ1^יח^ר5ונ^ו1לו
 י^.םעע^5^י3<11'יח '•י ׳""י

 ךי^^עאו^עיצהווףמ ז ו^^^^שןןןט ז
 ןלצה^^ר^ריעסגןי^צ

 'ם^זדשעמסיר^סן^זיז? גד^?עו|^אדעףמיל)מ
 ^מידי^וע^הירא^ו י^יי!ו!1 ידודל
 ^*^ו<ןו531ימזיציר^ ^ירי^נש^שו^שדא
 ד8^יש^א7^ן!ויאיצ^ו , ,זיןמיננ^^יו^י1
 1^ןו^2אד!5א\^שי5 'ל*#ו*ז2ז״ייי׳'■
 לד^ת^^וו^עזומדי&ז*
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 יפ * $י>9 ךבמ הניד* ךתג ר0>גץ*ד—->>*״זיו ג״ןגיג—* *1י_מו< <י**י5נן 1ג.י^יץ1נגרמ*־ד—•>>$יה) !^3ל3ן

 8*י*׳78ה״*׳01" ,^1 ״׳;<•״ ממן^ו^^זי6חצ9ץמ

 " . ״ 4-׳_ *1 ן!.״י, ^.,1., ^.ך״.,י\ ,״) >׳ 4 ד*ד

 *ד^׳י י0>ר*>*>1 ר)*^ימ1'*י*זי *ויגדי^י* ?3* \זי1־׳.ת1 *ך—ג>9׳ןגו^יא ;ו^5* *־*ןי^יגי ר>גיהד>*ץ/*׳^*



 ן41ן<1ז^ע^י*1 ןי>י>נ0י ייגיגה *ונזעעון^י^נ׳ב׳-מ# \*יגגןיי\ ן**׳* חגי^י יג^י ןיחג׳י —^.6)ג,ימע,ז
 4י

 ¬ייח^ 4 ^׳ייו 4^ו״ה4*#*מ^

 ,׳א^יעכג^ף&תיימשוח
 זימז&י*^, ׳

... 

 ^מו-)%ד9ומ0מ^םי^#י^ $ן

 ^'י •;

 ו^ש\^דז\^07חי
 עע^עג^יי1!

 ־ ,־. -.- ־5?דועמי1?יז לעא^ןויג?.ו!ןימעי5וו1געו
 ^יצזופיןראי^רנדו^ו ו>שין^י^שא1י^^ •״״
 ג^*ד#ןן^א#יו* י ׳ ׳ "
 יז#1*^ן*ן0)וי1וומו^

 המגרעי^.

 ^ דר^א^^ועהיוהז
 ׳*ד^^יז\\^מע3מ*ו ןוושמיו ן#11י^ג1*יצו<ף%*^
 ^י^וז״יןשמישוגוייעיזוסגיו ח^/ו^^מגיג0י8ו^ו
 'א*י^ף%ז^^^ ימנ^ריסא^ו^אג ןיעד$

 *' •־ י0^ \±י*ד ץכ^זי *י^יי *ג*ן הפיה ^!ייבד^ ף*>ו* *י־ר--גסעה) צ׳^יג* קח פ יי1\י
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 גיטוי רמימיד ך$ אכידוי אננובד גוכןהאזיאטח ;
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 0^ל! 11x111111141^111111^^1^41■ 4• 141)11^ , -5ד~ 4 4 ~

 זמי־יידיסיררושןפא&ןעוגיר ׳*%#1$י6£

 !9י£י688 י■ ןממ .
 <׳*י;ןךיי~'יויוו1ו1וין.ן^1^״", '. 1 י

 *******ו ן׳ן?>2 *3%*ן 12x4:1*21*¥9*1 זיי^ ו^י ;ז**יי*>



. 
 ^י^־יבז^\ע יסי**# *יגרמג׳מ^ ז<י.רן י3יימ^>צ זי ׳*>צ הת^ימ״נע^מ ׳**21\וקח1חגי0י(עי}גג ־—->*צימו\** 2״

 ^לוי^1 3ך׳ד ^עד^ו*|דפ1ביצ1

 *ייד >זףן$ושימייפעב^ רלז|
 יריפ>1^ד8^ח#<,^ף^ז ?ד:ז5זי^ו;^?וז#^זזי%י>
 דעו^יווזצימיייי^ו^ויאולפל ^ ^זוגהןהמזער^^גןלשומ

 11ו|ג'ושיזנ^צע5שרןי5 סילוזזגדזןגיועוסי^ועייפ ץ$$
 ך 15מאמייא.ימ1 , * זימו^פי^ע)?!,(ינס&יעגמ
 * ^>ט\פ.ווצברמלםיסמ^^ *! טיך8>הץ!יה^י׳יויג״קיהז^פ

 זוןגלשירהץיזיסי^%ושע \*י
 יה#^!^ו5^ז,יפ\ץע5־^ " מ&ו^גיואמ ם<י**> ס)!^ יעו

 £^^^>ץועי£ץ^ר5נ>יימ\ 'י!וויאימגי'יצה^יש^'׳ \יו^י5ו
 ה^^יימ^ם־^?! ה^^יהיג . ,

 \* בי^)#יפםי#דשרןמםז'יל
 * 1יצוגר^^^וחשי^מזגידי*׳ הי^־יועי או&חיזמ&זיחלמיפ

 ^יזי^יגיו6י'6ה^זיל5ופמ1 זי^דו6 ץרוע ץ^ל/ייחןזמויד
 "^יעו^^וי^*׳!^* ו. יו^^^יא^ץיוצזימשו
 ( *%!ךיחרירבגהזגייש^מיד *, ה1<^יעררחגםיר^ןםי1<רפ
 '4" ז^ה1םי1ע^הז'פ5ןלמזיצ6ע? ו >1• 1־רויגו־יין^ול^מיצלז^

 י* ןילזמזולזש^מ^םי׳ר&יג-ו
 ^ ^י״י־; \' ~

 " :עיןיה ב^מלי^ימ *י*.ר 1 ־ד—>*נייי| * עדץזי—4■ **©ח ךי*ימע\ *^י)צ חמעמגי *ד־דעגיייי ה מי^״״י



 '•"•יג׳-* ״״ יי■" ־}־*־״ 4•״׳ י״״־״״•■־׳ •י•• י—י״•־.״

 1וטפ^ן־פ^ם^זויזוירא׳א

 "ר5^יןזידא^אוימ
 4 4 יווי״וועלודצ
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 וג *נ^יווי^ויגויגי^מ^
 ״ סייעחג^ען&יז^זי^ד^י
 ״, ^שיוגי^סגדיח הזוו^ומןוי?

 ד" '׳היכר^צ^׳ייביע^ץיזרו*.'^
 . ץ-.-,

 1כידו1עעןןןז4י7מ@@'םי\*זידן^ן יאי־1

 ¥יע

 ^*י■ .גי. *.*, ז י1יץ ןמג ־*ע ו דימ^י זי*יניח ןמנ\י*״ה •1*י1ע *ייו־מזי *־2־—י■*♦****י !*>* "־י* י 'עי



 י" ־*• *$ויוי$ *.
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1 

 גזייג^זו דמג!• כיי*^י .*י♦* 1י1י —׳>>4*91 ג׳-יגןי ד .מ•:*־־* ו**:1ו^י*יו<תדיג1*ך- "■****י*>1.ג.*זן*)*|ן

 ו?י5ד יע&עמיפו^׳

\ 

 "יד \ד • ־ ״׳י• .י .'יי *ל'י*> י י '*'(יי-יחוי ׳•י

 ... " .,.,ומגמיו*^ * }״?)^^!ןריע^ייר*
 ו^מגואו^ה^יג^יבמ.ד הנצגעסמוון*.1ען^ן^זוג
 מן ר&יתו דיצעת יגי^׳י ן #קצ -!^ק^דגי^^יפןחגהי^יגח^
 מ5 סיאא\ן1הגד{ומד י^והפילכ א/ריבע^גזוג^ימג״^ג

 2, ׳11^1 סע״חילי^דך£עילןיטמן^^ז^זוי״חוינ^חאג
 ׳י9* ^!^^*•^וןו״ןיךיעי. ^%ןיי%ן#מ^(יו;

 ^ ן ו 1
 -׳"יי1 '*,.*ר */** *•ז**׳ ב— ••4>ג׳.יו״יי9פח בכד-ו־ןנץ -* :01)19 )(>•.9 ןזי1 ח.יגי*^9• ♦*)^*•*י״׳״׳יי



 $<יפ^זי3ן*'9*£ '*,?ז!י-פיגז^׳יגג^גיה הזה.מינמ♦^1^יץז>י*י!צד-ץך,.ח.1.—0ג#,סן ",ר.

 ^פ^מי^״י^זי׳יזיגיפוי ׳ו^רנעייא^צזע^^דן

 י*

 י*3ף*י.\ר)גס%זיעמן
 ז#^י^ן8>ויצם1מ\יח^ 1םי^^/ו^^ןהעמיזח
 וירמען^פץזכ^״וסעוזיצר^ ^גו^^וכי^דצ^יאצנן

 א66אצ?איאע1ויייזגו4וזי^ !י/דת^ע^יג^יעלאה^יזי?(,
 ף^י^יו^זייוימ^צ^ז ץיהג צח(#י4׳ישירי״מ לע
 ג״יז הו?ע3ז?מיצזי?מ!ו#י^ ^יצישן^^1ווץגדמ א*דאל
 עציל'צ31ממוידברצעיחוגס י ס^שמהאןציטזיוליצ^י/ימב
 זומלשאצחןיגהזוזזפע^ריצדה ז /ול^%צנריצ9*ןעד!מ דון?א
 ר&^^אצןוףץ^ממיצגוי |^ימזזלעעחר|ה^ז3 םיזרא
 ייר&צ/ויבסל&גזחיו ן'ושיועב ,סי^השך^ורלצ^י/ויפמץל "
 !ד^^ןעואויאצהל ׳הפליז ^^גזימ^יל^י^ ^
 88*^^^*998861 דעאסש^למאי׳א^יחלגב לי
 ^'1זצ^צלז %גז ריצ4זרן£א 1$ויצזג א*יצ הילאבו !<י%6 "
 א^יגירצ םידשלדעאצהלאצוד םיעגדאו יא?ש1ןי<׳לןיד ירל^פ !
 אפ(די־רו^א^ידאו*61ןצ'יצו י3^^8זיי^1*3זמזה^א8 *

 ד*גז>%
 ח

 -^1^5ץי,הייוו^צתוגצרצעו * םכיג׳נזידוט׳ן.ן םיע|פ/יע!ןן5זב 1 י 17' ~ \ו^ ״יח5 >ג* י '~ט '•י״1' ׳
 / י^החויזו^זיםארזשא^יז .* ןיירםצו יהאךנ ן3^זד^?ס

 ר^גי!ד^>״^זיוחד<לזי1ע-7ח^^\ עפ^י14 ןמ**1*11')1;ן9**וז זירז —*/**ע.• ^11מץמכיז4\%נ



 יי^גיעגיג ׳סה^ע כיעגג יפגדעזי ךבג ץיגגייביעןג׳^ה *4עגהז •ד—-נ>פישז ד*לזי1 *ג^±\

 ץ׳^יזג^^ח^בי^ 'גיפנפמגץן^ע\וי|נ?מ^י?ג
 ייגךה חן^זאו^י&ו ך^ז !0£ץדכ1 א9ג§ ץה&שימ&ז

 אמ^פ^מ ויןנאש׳זג&ז
 ^עירןפנ/זיגעילתדז^יש/נוו ^1עוי!ושממג?|>מז,?ג|<ר6ע
 י^יפיס יתלאיא^זש^זיש^ . עועהגז^ה^אפוששן"הפננ

 . 959£^£ו8מ89$£
 'י ^'^ז^ד״איפעז^ח

 פ2פמ י״^^מ^יג?- גרמ^^&רשע^אח&ייכה
 איוןי^ו^ו^ו־ו&^ריסגז * ו#!זא״ןכפ^^הי9גכ
 ^'הזיחמפךהשעיןכו׳אג^״י ג י^רימ^משזובתניהיןןכןן
 ^י%ז^^יז1זמ י ףכ?^נ>!ן^ן^8זו-^3ן
 י"* '",""י""■'"*^"^עןפז א^ויבזגפ^ויופמיבה• ;׳-ףכפימ'

 ה

 ^\5 ץד.!-^ *** ~*\ויפ* 1>עןן♦ י6צ1ע\* יכו^ •0״1״/\דגג\נ^%מ1גר^י*1 וימ 11/\ •־% .לגפיק!^



 ^דא1זירסגי^ז'יי^ר^
 וצ^זיידהה^מ^י^^ייו

 ^6יו6עשיןג(וש>^וזיע^ י ^גי*יא1<יע/י.1ח*1ודסו/ויזיג
 !רז^&דןזבהי^זש׳סי^שו '־י ןו8^(^״ון*חי(יי|ןן

 ^ייינ^סימעג^לשווזחזגל^ ירש^יגייעמזןמגו^יזז.
 גד^וי^^י^ו^מ^י >י^

 *עסואעדחדכויסימע^ *^7 - ׳? י*ץ י\מז\ל^*•4*יב
 ^'ו>^'ו(<5גי'ו9ז^זזיע^? ^זד1^שצוי6ץשע^^1
 םל״מ^יזעמז^מיזאיויצ^י ן^ו^&ומ^וויוייצ ייוסנ)
 וגל^^צישסחאשעיוגיףוזיעה ידצי־ד ^יצידירנ^ש^א^גימת



 <£״**1״ *ך ־>**,*ה*׳

 .. יי^גזוימ״^^^ ^א1^ן*9#***

 "*געגמ52 ןפפמממג
 8186?* טמ5״*מ*מ'3

 ל^^ףגםט?)^ו\למיסע?^
 יהיי?^^ןמ^

 דו^ו*ו1*ןזו*!!*8. . ^25#מ3מ

 *טטע"** ^ ?35.^"ן*״
 סמ^ייחילימיייממ א^זראי/י־זג/זו^וד(;-
 1וימוד]י^ירסעינ>נ?משויג1 יעו^^ו׳^1ושזכ5 צ6זעג|
 ^<תל?יחש5ניגזן1ן1(ז1<3)ןזנעך 5יצ§ ^(,!גתר^חז^זר^ ז ילסג
 א1והעוזינו זודףז>מ זימ&יוהע /ד£רפר;זגע^גםייוה3^וע

 ־ ^^׳?םי^י^^דע ליח5^^11^3^}■
 . ^1?3%לה>ן?וק|וומ3.ש5ח, אצול ^זירדהת^ל!^

 !{יעועה^עו^חמוי^י^יןוז א^ר^שיון^לןדאיודלו
 ד>ן^1מד5פ ,ןז^יגרוק ץמימז ^ייוו^^ר^^יודויז(

 * ןג#1י ן>נ.ר 'יענל^וינ ז^׳ימ׳ז*י**ה זיגל=טיה^וזיזדי>יבזיל >יל<זני>נ׳.מע:>11׳ ■ד-גלל־יזיוי ז^י״־י



 ,״— ״(*״׳ **׳■״*״ -4-^.*.,*ן*׳,*
 חיי״״י למ׳**־
 יכז3ילדייו1?ע^.^3יה5 4 ר^פ^ישךופ^מ

 ז־דעבו*;א^ומע שי^עד
 ^גזעןא׳וה^ויוןיד

 ^1פיר)אש^שעי_1!מ)׳ייט^

 **דפיה1אמזאדאיד״מ׳/" . ^ י״״
 א־׳והיז ו^ימיז9א^?נצ/ויסי(יאז $י# גיי'
 א^ומ^סי^זי^הי^ לדע&^אי׳
 יען ייעב הי זנ^די אייזין א^ילזנ ]^גחקהעגא

 א^ה^ש׳ו^זזעדבןע ^!^י^המא/זזיפוין
 ז^1 , *** 5530 "

 צסי ה^בסי#ל^הלוז^ןל וח שידידעךן&יגרןלגריהחמד !22?^53528?
 ו^ל^א^זיצעזיגיגסזמא 1* ,^׳^^ג־י^דגעןיצואמרןלר
 ^ס־הי^&דעהיצפהמץמא פףשעס^4^^ו

 * ***״־״ **־**>•״ ד־־־ריגייסז זיחוג*>זיירחח"—* ץ.,*ה מעה־סי^ימה {׳*יאהייעה *(חאה



 ע^י**נח**י♦*—* *ימצ ה.מח>ו>*1 ^ת*גיוצו^מ^ו**יו^>*ו^ ;;1***3?— *נ**וימג*ו

 - , יעמפהי^ז?עגל!<ו ^ ה!^חןו^,1ו18׳ע5כמ3ש.ןןופופ
 לגןעש^מץ^ץיעו^א8(^ "מ 1י^ו^ו?עי8סי^ז^חד9

 * ה&ע^מי^^ןגו^^ןרו^ד פ5^6ד5זע9'הי]196ון<5ווד2
 ה^א^עוכין^ה^ב ^ק^^זשצסיקז^וגס

 וו ׳ה^ץ5#י^§וה^3ד?1!1 >'ויסחמ 1^5^
 ,^^עןייסהימל^פי ר^1נצ^4׳ע>ו_
 > עייגי!?מדיץ^ה,ן**ז ?,גצ^^ה^ןעגד^ועיתכ
 ^ג5ר51עלג^ס1יי?נו^ן<גדמ?(9 . *לשןהןןוי^ממגעגימו/דאאה



 ן1מ*וי6שא׳>9*ד"—זי *ץיפ^יע — * דרי-יי־יי-הץ&הלע י0ילג9*זי 4—$>*י0ן ^ !^.ן

 אזכיפצלע דח ר1* י/וא׳וויכ נ^או^ה$ו9ןזאישו^מ
 רחאימיי^^ראעדאיז/ו
 ז§ו?^3#ע^0>3 ג ע^^שצז^זקמחאח
 ס^למ^3^|חע״^ה־ א1צי(נב1ןף!''-י"־״י'^י-;ל

 ~1*־ *־ ^ 4^־" • ־* ״י

 ח**ד^מוי/חגד;*ד*׳ 7*׳ *'דמז 1 >4 *..י י:יע״י׳זמםט׳זלר־^ןכיבס
 $ל?9§ןנ א/ו£ר3יעדע שיממז ו^יונצשייוגיזי^גןגמ^רגסלגו
 (*גיועמן^ינרוגיעמג^מי^ו' *ז!וו6י$י55 ^מול^תוגידפ

 !או*ח*!ד^הא?*וייוןל אחחלי^איסיס5שילירעזלזוו5
 ו?יא1בןלי!ושע1\. . ,ג )<חי7ז^ח£|י1'ח1מאזיפנלגו ^
 ^זוי^ום^^יאעי^ ״״ םי^דגזוי^המי^עז^י
 !#,יןגז?5?וו<)וו^ד_םר:יחד|י1. ^ודןז/עימע^מרמ^^ומ^ ז
 #י^!#^^ה*׳ערו^ אא^אן^ע^יגיג?
 ^יגמת'"זאי%נוי סחי חדגעז ^ו^ןזי׳יאןיצו^ אמעגלוגילע!
 ו^ן^ןוינ^ואי&רזלאיז 'רוו1הזי^דמ'ו11ו<ינזפ ןיילקל
 אלייהד דגעלאמדיכע^י 'ר^׳>־דא,ל^^א>כ ילואס
 ^עי^אשל^למיצ תלילש /יאא^דאא^1מ)זןמ^5

 זירז1פ*ץר^ח^ ,
 ונ^/ין^יוליגייעםירזן^ו *

 " ׳■ןוא^דאאלבלאלח
 צ.־־.- •1

 שיר^יעיד $יג*וזל יג^ץייא ^זן$ה ^5עד| ^גלא/ו#/י<) לי



 נ0ישן ג יסימגיזיכין^ *׳—־ *> ז*׳ י^>צ1 ^ינ^׳יוע וצ>עי\ע1דמגז^ו \י10\*>.מ#1 <״־ ־־->>גיסו גן^יו1׳הבוז4ן

 מ1ידו?ש^#ג%מ^7<ןזל ו^י^זומ^יזח^/יז^ל

 ׳יי׳ ׳ייד זיעסי /-י׳/י'זוץ*ר16׳׳ ^ י^רק ע3ו\ז ערד/י/זי !ומסכר
 מילג ^בזזיויימודצדמ/י י*>1 ניגוצןזגעז^י^וילע יפו^עד
 'אמד 1י,יע8 םיזריד יזוגדעד א%מ1 *(?^הרש^לנעו^דועע

 "סי<-.יס\׳7־(20(/1ל^ח(ז13!,ךן / ויז:ס;זעדח^ך^׳^ועשךק3ה
 . *כ^ןגשדכחאוי^יז תישןח$עי%י^זן'לןדא£1
 " יל^ע^^לן5^עיהחו , לז^םי^עז^י^^יאמז

 \. א'גי#וג^>גש\1*׳ן^6)<נ?ול *ץ למ^ם^*>זאןמ^רמ#ה

 יו
 וו

 ן ו



 ץדי3תץ ^•דיע^היל^&׳-יכרלע 4ימו ןר^י^ד^ייו מיצ׳גנ*^יו*ד-ל>14ימן £ מ•^ 4גכן

 ־5׳י* ח^ויל?^^ אןי51י9>ק^הי?וד?זא^
 ^רחד(<^ןג!ורי3ידז<.1ו?ויןיי? יבסלונ,)? הזגיש שג5 זוצ3 *<*
 ׳סיצורפה י5ג?/1{^ל)5םיש%מ. יצלגל 1<,יטגש יזעילגו^לשי
 יי * ״- ׳•-׳־־ ־*-"• ־ י 4״..
 ׳

* 

 ,׳



 4־ייג־ן -־——<- ץגכגרון)=׳^צן ךני*וע^ין)ע>3>7—

 הימיו
 *ב'י^ ןדיגרועלג^&^די^סע



 ו** יסי־סגכעיייע׳יצ׳ןמעימ׳)^ יסיועע*/ *לגיחה-מ* ו*פןפע/.>9זי.גי* ד;—טצ׳ציהו פסק*1

 וב^^רגיר״^־^יג ^^ז%י£יד^ץ
 - *יח*מי— ־

 אי 1<!!<דחרדבע^(^ר^גד ייקדולאעמיביגוף*$61^
 ךדןנילגזיוזוז^ה^^^מי) רי%|אן56^ייו^ול^(ג

 _ :״׳*,ץ. , ^ *4-, . .*" *״<*־ 4_.*" !!.! !• ז 444^ 1! 1 ״ !״ג׳^ז*, •♦״/. < *

 ^?^ץ1הגןנ^3(^ע)יל2 !"
 ילז^ימ^^ךוסי.רץמץר)זל
 ז״ומןי)ו(ו!9וייצי!(<גו^ן1מ8 •"

 ון׳!יאןג'3זולי,'יע1א5פ1<י^ ״*.
 1^ס^#מי1<ער#ז5ןן*/ו!ז הזתו^אפ^מ^סעדזגי( ^י
 ין^היהיויפזמ^זזהידש

998306(0 
 ייהתיפירפ^^אי^צ

 געפ



4 
 ז!

 רי^״טח״ע רזנ?? היהישו ייצ^ו אי8ש £490$*$
 \ ■^יה^ס(@?ן?ל^ןמןף . ?1א'ןואי^חיצא?או\#מ?

 י יי ז1גלע8 י5 1י3ן;עי ^ ס.ל״ ** *

 ?י
 יע^ד זוידנז־תךזמדח ן?ןקז ׳ר/>

 ן*!ןמ^ן^^ויוץ^{י.^
1 ^5 
 *>**׳)י< •* יי)ןרן ץ^\ ץ.רץ*.ע;0 ןבינ9♦ וסיב^יג׳רד גחגזית^״העני*^ —ינייהו זי •סיייי״י י'



 ^*ןליוימזי^פידומ—*• •פחוכי1^*פ1 •פח1כוח^י10\זי]ק>0הזהמ3־1פ'* 1 .־***•*! _*$ ן^^ח1ן

 ופ

 י^\ז|!ההמי5^וי^ .,._..
 מ^זיי1.4#מ^8ע^>ןו
 יהה^ראי^גייע^^וון
 ^ר^!0^יע)1?מ^ג\

 ^עיב^זי^ד^זג"

 ^13^3־1*511
 ן$ן^ן^#יג?ל,

 ווס^ינלצ
 יייו*1
 !גמיל

1^ 

 !"וייו •וי
 ןיןימה^ןו^י^נ^וויו^

 לןדגיי
 -׳^?וי&יין^י.׳-
 ?^דמ^ס״מםן1יו^



 ך>>טןגיא סמ־י^עו־סמ־יממו ךתמיי־יך־״זפמני^ידוןי^ממזי 4- זי ץע***>*

 , , ''ימימ
 1יג^ןן>גיכ!ע,תיב

 ולזויש ץר^^וממממ
 ^נע^רוניועהויזנ^&ר^ד
 ן^או^י^ןזה#!ז)^וו*1
 *ן^#צף\^ףן^
 אצבמר£ימ^ייג4׳ער*3

 * ^ניך^ימי^וימ

 ףזואמיביע׳*
 ^ז*עו<^ע , , ,
 ר^רי^ע^^ו

 .. ,יןידזוומד#^^^

 *5*^838 - י8מ1^ו1
 '*' |מ\%יו ץזגייח^׳תדאאוואב
 ^]ייעותאדאתרק חיוואיפ^י
 )!!>משן *ומש1? ן/וינגד אגייגו הצ

 1)1נג

 ^ןלייי^^י^ישעו
 עדגתתו ן#יעפ#ו תזימור?^י''
 ץ^וןן״^א^ןיזייינעדע
 מ^נ^!וי^^>5<$
 '(נחיצ)4׳פ)צע!5!'.י'אימזיסמ?!גו
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 *־ *ח יסעבחי^יזי עייעח ח*יי^*ע *ד—דכ^יזי^ג 1ויו זיזי *וזי % יגוג־וז*

 •ווו

 *>* \-י

 סיל^ע.1זרג1.ך7<ל/י^>וי^(ע. ג ץ זווןי^^׳0זו*זו^הז^למ
 ^ה^ודימממי^י^ / תיצגןיש1ומ;ו1ענגד5ע$■
 *ו&עזי ?ושער$^ו>מה)גזוגנ ״" יגפמיוםדשז׳זיצי^ש^

 |^5ה(י>מ}!אזייי5^ח46מלז ^גו1מ ר?יצץד!וא£על היו??'
 ט5יטגלאגחלא6ריד א&וי א^הע מיביי איננש ךרמ טעגחר ךחצ
 ץ5עןיצא^גיא1דעחיסאו!ו{יזו|1ז תי^י ןו^יויכי^טמ^ז/זי

 ' גיבדאסבש^&סענא^

 ן5ן*#• , ^ ... ._
 ^?^ור^א^ח^י׳ןיזג^יד 1]?!ל^^ייעייי :יז4י
 ^ל^ארשיננציגחשכ"! ז ידגעץךרדצעןאעומךיירמתאז
 ^זגיאד^׳ןיי&אןרריוגמז^ חגזמה ןיצר קאיגסןוןחרמאואצזמ
 אר׳העמשימהעדאמיצצדצעיז מ)אוומוו>ו^יחצין^מאוורוא

 $>ז/<חוד5 הויניממ אאו׳י*? אמוי ויעואמ ו^הא^׳ו שי •ן$1א9

 ודי'*■**יזי^׳יו^ ״־:—כ*ץג*1^*— *־**♦ג׳גב*ןיוד0*/גן^י^יי^-מ4^זג^0*1 *4.־־יי י-צ)צ*פ\



 1011 י>'|1*ייז!מ4יו1־,'1>.מו<^—!״*•ד•!אי• ״•^״יי״״־-מ-ץז״״יאןה-זי״*־•^-

 ׳?ז\מיזי.י׳א>ןיו*יז למאןודפאחצדמאולטדמרזגאו
 ייויד<י^* די\% נדימ דיילזתמ א58 א!י י!י

 __- ..£*״ 8*^א**ז*ז^י** •׳
 <ני1ץיא5ועי]?ל{^6^8יפרי.1 יג^ומןונ^אויו^ר&ימ

 ''י ^ויאו^היומגנוות^ואיןל ל>נ£ש^עז5^מאא518אזוי}>
 ^צ^סעא1דוגיד %\ ׳^? $ ל|^^ז5יו״?וי%ואאינק
 ?יגימדעה^^ביו ימעיו&ץל א^ר#אםי9^!זןפיאךן^
 'יגיזויאזושיאר@<.י !,אצוימ ךד ו

 . * #׳מ>1״ש|ז??3יןעמ'1^זא

 £ ^נ^ל9^ל)^?א^ ^7!ו%חןער^^יא\

 י"*" ד^1הזןוט1ןימגט!^זומ^א עג8׳15זיומ!'\י,ךאה$יועגדדצ;
 ןיי י^ד טא^מיז י?*ואיצג
 אי^ע^זעיאו^ך^במו׳גידנ ה^גו*}נישן(<ן%^'ט5אר'1גיא
 1**9* יןיועא^8#1זציא רזציימיזא^&ימ^&הי^

 \כיזעו$ו8 היץזןך4)יגין י^ו^ןדא
 - ״־,.,,,. •״•״,.״ ח^לץווה׳ ׳^!!אוצןוו^לזיצז^ויצו^

 ^^בי^^מין־זיןז^ י "ןמן^ד^ער^^ז?)
 ^}טג^י^^ציייאיוי^פ 'י ^ז?4י#4^י^סןה9מ
 .אזיזאמחיל^פיןו א9רוגימל ,♦יל ״' א^מ^יהומיעןגס׳^
 ^ א!־י־רואכב)^1<ןלזאי8ין1*׳|1 >זג א^ט(5ךי|ו|יש|<וע>צזזא
 !> ^^!יח^רגצי־^^יי^ ^אז*באיוא^5אוו3דןפ
* ' *£ 
 ־1)^ז3ו*/ין לו^ע )*<ען ןגח^א יסי׳יגע )םא׳ יי ויימייז ך^יא יפזין׳פי *א ז**5 ףזייי ייעו ףייז* *ייי ידיגיא^*■")*"^



 .ז ש״ין לניי^זיעמי^מ^יג גז^*זיץ*ז ־עי*^ ד^דעהו יבי>צז^ימי>5ךי-<בע ןנויגזיה 7>>^
 ש

 מיא£ בזתיי היחפשאו *יגג
 ו^צג^ הייי רמאו זימטוג

 ר&^^ז^טכישמ^ת׳^
 ״'

 וסףןחיבוףמעיזו3דוארמימר "זיוישכיכרואהמחהידוזירזז
 ׳זייי־ר ביד5 *יא יגישדאמח^
 יניעמןנווררגאזהיןגעכתויםימ גדןיגר^סי^זזש^ודיאה מ??ם#יכר<גי^^1 גיל^י^^ס^¥י

 "^65'•בו^יעיי^עאייגימי^ דזו^אזוינ^רן^^זוי?
 'נ**מאח 'י יי״זו-4^ץא*יכאה׳י■***׳ ->ו*\,א זיאארמא ץ^זי^ייי ד ^'נ־ס^הזי ־יא*א
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 !רי1ד6וע^^ז)<ןוה|*גת^ ^ ־י1ילי1 זו^ה'
 ׳"וואנא% ווי^יו^#^

 1^)־ רח**ז^*זצ
 חזה

 ^ואוורז^ג^מי זיי^ידיגג
 •• ♦* *> ^-!•14־״•״ * ^ .*י .*׳

 ^דוו־-עהיזגאגרועאסיזו^ה
 יפ )ריירן? יפ ןעי ןוןןו• דקאזוה
 י^מ^י£^ו^זוי

 .1§#!ו!)ן(וי1*ישן9'1*^^
 אאגירסיוף^ח'?ימאזצ1ע

 מ־זי אגירטגו^וי^אוזנימ

 * סיר^עםי^נאזיגחזיא^ג
 ל., לוי1ומ1>^%צר?אוארי1
 ג" ?אצגהלג^רמע^ידאה^או

 ^הר^ריעוירגליג^לי!
 ץר5!>^ג^?ווי.הכ3שי ** ה
 אזדרואבאזמיל^צכ^ז^ז

 יא(יאי'דאחין

 י?ו^91א#1ץי51ו

 ",,,..^ר-'..^..>י|יישא
 •י2>- ,

 אוא^י^א^.
 א־ירתאבאןדאגויאשואזצח^
 ו^מיח^זול^א^ר^עירילמיו

 !•מדיי&־י

 איןישיצגדאןור^5^ון/ואז
 ר^אאי?}העןג\ע:־1דוגגדזזא5ל
 ש^־-ר^^רדהןןג^י^

 ל ל^דאהרמרשאאולהי^אה
 1 * י^בהי5מה1מייומצא!1זימ.י
 ^ 'גלד!>1רועאזן1^ךוופמאמי1

 " אחרואמזויבינדאדזלבצעמשן
 א5מימ^גיי6^אי*5דמ^
 אד5|יזאזדאלו)׳ן)ידהןנוי^

 00\ \ !110[% ן \090 (§י^ 100' י .|/$1 ז '"*י' . 0/000% ו_| 10\1£ ■:^ ./י-י4ניייי'*. .4/

 3'א'ו#|#ש1ר^?{!עיאיל * ^ו־4ומ\י^אא#_רי>יח.3
 !דייידוזירןר^ימדיזיונ&סל ןאיאשד י?ל\ א&זמ^צא* רגיב
 ?דא א^ל%^יר*זאר£ח יהי^א^אוזנהקיידז״זד

 "י 5ד^יג^מ^?'^ \ל ז|מ8?מ^מה^נ$יץי^ייי•

 י-<^ץ(י״^ד,״י" *$**׳ -• /׳י־**ך ^;^וצ״ע׳יי״ייז
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 דן**ה'י# ?יד*ע:י ץוע ץ** *4-->*>ישן *״ £, ^ין

 !$רי|ד1ד^ *1' חגש^ז^דזקנוה?^
 ב^1?ערהיפר.ףמםע|ר^ אומהוא|ורואבאימחזיי$יע
 ׳ח^ו-צ^עהוי^מ גמ^י אייימוויויצנ וינפג ן ימיק םיריאו
 •^גע^יח'^^ימי^ש!ו .ג י^^י^)<יי/*5א
 ט!צב*ו'<>ן{$ןי דאא^עופ דאנ *י 4^^'י^3א^1,אי>גחמי
 ;י^דגעוכמואאשבזייחיואמ רןמח^-והחגיגםי^יאזזשיא
 ינ>־־ויד^ממגירמולאאעןמ ן^^55יי^י#5א%מ|(1^1
 ץר&ול 3אוזוע£ר|יאיעץ5מ
 )1אש^הר5אג^מ$י£#>
 ו^4^^ל1*8יו סעגי^ויג ממאוווןייי ןא&ו היביאאוויהןנח
 זיידאי א$גמפ ^'5ומ^3י;5 ו^י1יהו?עדפס^אגסארז>ש

 גענ(וי]יי3י1זאר־ 1^\י?ןיגן^ג?3^בי!ו^ז '
 י**ער1*יפ£%ןג אי^יגגמ\חיאאץיחו5יווו ץ^ע

 ׳םע^י!ןג1ץ3או^)ווי?מ3מ0 'יח&רע ףי!$עוחיסיואייבמצ "
 1כ^רגהצ/יעיויהאז^א^יעג '!ע^ר^וונואגרןחירוד^יהו^ <^כ

 ארקשיכנרטגווץו|ו
 דעהיאחאז י*>1 איבנא ו#)^

 ד־ף/י4 \• <

 *ח

 .ו"

 א2יז־יןימישאיםע3ר:ר^1 ^.,^!־"."■ז.־"׳ >
 ^;^^4י^׳ון ף י^^וזיםי״^י"־^ 1•

 החא םש הרשאצלהי סע3ל1 ' היוהזיי^מגו׳ע^אזחיגהויאמ^ע ^
 ׳ז״>1ס^1מעך^נדי^ך8ומו!ו ומ#הו!מויח^זחימיר3!יהימ3 '*
 ןעצ4$היא!#'ס^גיוי־ראאז זי.־־־רב^ימןמגןיתת^אדפ :'
 5מדמהאתאד>עדיאיזןכאשהן יה]?גוגוט;גהיברינ^ י*יד ז&נד
 רעאנ'ו?ניוה?^י%לי%מאו,'ו הצ1?#^יעה]ה.*ר¥ז#>.רחרשא ך ה'נ;היחאןמתאזוו^ייש^ןמהחו רציה היהי היה ?כ 'יריג אי !מ*,דא *
 ^עיה^#גזזידהאמע =| ־
 י#ה:^המ^ף;גי^הג^ ^יימי88^^ימ.ס^

 ן^ש5ר1ע\%ץ^(ג^ םי)ולה
1 ^ 

 ח ^'0ןל־^>נ |1מג0*ע 13*>\ דכל^׳ענ**־־*)*"^ ץ\ת)*?ג\## ג־י** ה^׳>פ ןד ןי* ו עיגצנ״ג^# ו0£1*לב>ה\

 *׳4י*

 אמ״קמא״יאיזור^ש יי£?רן?א •• .ף• ^ *_. % ,_* . . — !" אומן5יאןלפרע5דאמי3!>רש/1
 א^אעניצצאאףא^גמפםיג^ידא
 רלרע^זאאיבגה אוו!ויא'י3' '♦׳ד

 ׳ןח״שיס^גיאה^נדוג
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 י>י\** *4,ן מעמ*׳י>ו ןגר*׳י^י *׳ינא *וץ*>מ '*>-׳,*< $י**״\4- ->**מוג 5־מ*׳*י^

 ו^&יוהן&ךאכוי^## >1$ג4ויאיא£ף^ יוחיאוההימ׳^ו
 ו ו^@81ון0^|ו#יזא^ לל^1]נק^#גרי/1שאןפ 4מ!ןזן

 גה״^1ו^9^מ!מ 0,,
\ 

 •^ל<י1'יזהדץיועכררוחד רמעזבד ור^ןה״ו%והזחזמ5?4ג?ד5ךז5ג7ז□
 $1|לקמ ץ!ורשאו־*מ?וי*׳עך * ימ^ןגאידו ה?'5ל יזויז ^*ובדא

 .י ^ןגייחן^ג^הי^איונוניעצד? ירע ךצמא&^פעצתז&אעדא
 ל־ ג\^^%#7א#עיא!י*ז ץ^ומאפאזאערזצ&יא&יזי8'*

 נדונ&ך^ד&עוא^אךיךו^ איזיוזסעיןגכהוגוהמע^י^ממ
 י&י^ א*8וו$ל ןצאמיז אי״ממע 1דז<,וה^אע^1ןיגזהי1^^מ

 ^י&ץ^^עגייילומרגרו \•" ד6^^63^י!!י^'^
 ד^רע^יהשובי^זעו^ץע מ^יע אהיריגר^ןינו'ה-יאאעוי"

 חי^^ה^יר^אפ^ל^יו ס^ימז^^רמ^ואעיויג
 י־י^׳מ!ישצזמי^אצאאזוצ5'ז!ן>? א^מצןזו^יג^יןג^^י
 עיז^ייי^י^זיכעציו^דיכ י&יז^זד^י^י^חמ

 " ירפ^עיגהיצ^ויייחאעאמ ׳ז^א הדוי רזנאזל סעצ״ג ׳ר*1*
 $ *י-^אמי־עגאזמ&רמ,* §*יה־ר^ז^ד^י
 4 ^^יפי&מא־^^יגצ יא.



 וי>י■ 11 ו*ו׳י1 יד*/■ 7* יחו7^׳

 ^|4^י|1ר$$יעיי ר|ו8 (מ^*פ^ו״זז\י11^יצץ3י^

 *מ*ז^ק:
 ^נו^חיצמידזייעי*
 די^ףאוץדממוי ןמ
 ^ ת1הי ח^חג^יי^ד^דיו ץצ8מ
 יםי@בל^זי^ר^9רמ,רש.י
 ה^היע^י/<י4׳.יןז^4ז. !
 ^"יי\.י

 י^מ.ר?^מפיה ;.*

 ►" " ו ך •■ 4ךן י * י .)*,• •״י *►

 !'שז^רשייצ'וןגץסי!ע3ירגד
 ן%דלמ^ח?ג^םעמז יןכג>ג

 ימפפפיפ&^עזיצימפ
 ,%ך^יןגיה\^׳ '£1$)

 ו*׳*
 ^ה)תז0(י.סעכ'צשוץגש ־ה&םיקעפמ ם^רוע/ז^^ע

 ־1. ..! "ווזציח&הייגג^ג ו#!1^^'ימ^יהי!!״1:יןןעיי
 וןןבח!*18ךב^םךו

 "^*ענ*רי?יוז<״(^יעי>ג*3.־יימ)^1*1י^ימ׳^—טג3*©1**.״ז,7
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 ־1>גמ*י '4•יה ג■ .*ד—׳סמימו^צה' החנדא־-*׳.עדה דידיה• ^עיי ימיירס י^יס *ד" צ.^ין<

 #^ו^זומ^י5זי^•
 ויע^זזגיר^תיג^ימ^) ^^יי^ג^י|$8#
 ה־גי־ן י*י יע^ארא£י?$שץו*

 ^דיגנעד^יבי6כו3ימג1^י,2 דצמ^היהגיגשה^רש!^
 '^©מ״^ימ!*לוע^ע1 י

 \!_־* . :״.־:״. . <-...-..•-. . . .ג, . . .

 ןחעןדח^גחרתפדקידגעןי .$ן$ן\ ^ ^טן1ר^ס^שח^^|ז55ו^ע׳
 4וגןד.^^#מ**6 ד* וןי^#ש^!ו%|ו^1|^ז•

 £! •ול^^זןןייצי^ין#^
 * ׳^יהא^וא#^)וודוי)?י5 ^א^מיי^^ינ*9-

 ט־ *"•עי ויע-׳ימיו^ז&זגהי^ו ־ ץ^מו׳@וה!^י4^9%
 ■" ^<י]#י\׳^דאועףמ^ זמ^זו^^י^^ן־קעי
 *" ל^ויאזטהף^יד^^ץברןומ'ו (^כמאןגר^ויעזליש^ו

 8י ן •*ןס51י/ןןלען^^#ו
 ^^5י^רןןמ?םין^?ה^. יי 58§?מ
 ,']?^1!י^י^שץיחלמיי^מ ,ע&טפמז^יו^ירוזיזרזעאםיוגה
 ׳ %ן*ן*#|א^חי^ ^5חו1ואל^^צ0א\חאריעי
 .*י*ד ול^^נ>גדבע)הי38'ול5ע
 * ^עהוד^המיווה^זהמ'1^!^ .. *%ייג5ם%*י?
 ;,זז'§א8ך>\>םי^!?פ^ייןי^ ״״ ^ח|ו?|#גי|\יג

 '-*'*ו ד דייצה א1י*י -*. .הדה^ידו ינ-^ידץ ^?י4ייי ד4י דדה ה>ודנ')הי.ך*׳זי >מח יההינאיהד**'י*;1* הדיסהז>ץי ו

*? 

\ 
 י>



 ץ*** ,ל ",דיו^י י־>*יזיד די-י^כיחץ י״נ9ח*ע*י*יי9יי**עןזי!גג״ו" *'׳>*0*4—ו****! {9* *•י וי־^*□!

 ו£$ו זווזייייניעגי^זלד^דוד י ׳1('׳גו:''ר£סעג־וךיבזם^3חרן'צ
 'י ן^וי^עס^הר^ו.

 מ1^ד5ע^יתח^היאר3ך> "י* ס^ח^^י^צ^סנ?
 'לצלג המצ $\ייץ ם4^ רועציו טס (עג^ךי^טמעןו המעג
 מןי3!ל11$ י דרויה יןג^וצ הי'1ןיפ*ז ׳,יי^סג׳ם^נו^גיצשיוףי^ח^
 רס^יה^ל^ה^ח^ ׳<אר^'1וו^םערצןלמאו
 'ו״&ייג^צעצליןיגוס^צחר יכצזגד 3885 הימא םוי*>ו דיו^ז
 ^ן*(1נ!^ז*הזמ<8^ז , •יהזןין^הירצסיינ^מ^וןגע
 ^^'ד^ייו#זייז^ '£ $0״** י , < י 1
 ביצזצפםר1^3ח^ר^)ף|ו י 1־"*־"'־"־יי־1••""
 ווח:*ר^יסי^מי^יורפס״ע

 ׳3ע9זו'1י,ח ־־

 ?י*>*

 1׳ד

2*9\ 

 3נמ?מנ9צז>3!1יה*דנ>ם58א "
 ' * *~ *י ■״*־־׳ ׳•"׳'%*'. * ׳,*יי

 '1וסע

**?* 

 3##ופרפציעץציצ6ןז^
 ח&ה^ה׳וו&מ^^&ד ,...ז--- ,,
 כ0\^\יסעגריןיצוםיצ^ץ3 ,35זיפעמ היה3םוועו עוועו־1)*
 ז^^רב^1ועג!^ם*ג5
 "^^תחתומ״כ5רלז־*1\וי ■ " ')^■■■■1
 הימי תנמ|יווז33פה0£ס>גןי>

 :*'•■*־ . ♦״ ■׳•״ז 4*. י * >י —• •יס. ^ ^

 הי־מאסה־סמגדי^יזזי^צ
 *7 •י־> * -. י ׳י•* 5ן'/׳^לין • י ־׳•די

 _, _ ^דיהונ^יצו^סציוזהזיץצן.
 ףנ!#ן , >יהות^<^ 8י%ו׳3יס%מ$זי!^ןל
 דאיועי .סעבליל םיירשע ^^היי^א/חוריפ

 -־ינרציו •׳זו^הירל^^״ןד??



 •***',*,ז ^
 ^**^*)ךגימזו*•.* *.עגיו*מח1.711 *׳מן.ע>4*׳ג>\*י*>דץ>.״ו ;1*■-*.*׳ ז*>גי1י*יחןייז ומזיו■—■

 ׳ס^מ^ב,דפעמ,ד-?9א0ן^ן

?: 

 %וא^ןי1מן)6^ז
 אדא/ז£4|1ץמ4ןה1הי0עבי7ש
 פ%מז3א8/(1/<5י,'7דוו^^ע

 " ומ^11יזוזמויידנ יויד אמי**#

 ?*^**^1* אפ65^א*י*)|)לת^יי!1^ד?ז
 יגשליןדיזיאאפיהדזויפסכ^חוש ן3י$!גה?זוד^איגמזאבהדו

 ^ . . ?ימו^^מז^א&ן
 ^1!יהןןע^עיכממ^סיז ץ&ו אפ/ו ןיפהו,1י^ויסזויזנן

 סיציהי^אחיר^איןא^יה '•ןוהימוי^נ^ייאל^&אשעפ
 ,י•", ^!•!ד^זי^ץילד$$ א4׳ע#ד^1 , , ״

 ץי״׳דת• •7־! יי ׳*־״־׳ 1מ8%מ?יו^מאו אממו^זימוי^יזןמ!!

 מ״וע

'\ 

 ^ .ו .ו י *
 ,הע׳-יל♦ ^"עג >;**1>* יד:—^יייי״ז ימי ג דיייעיו״•*• ימא לימ מיימיי ימויי חהא 1י*י *>־י>א יד וימימו *י,



 ץ-*,%>ע5\ י\ציע ץגידנרגו^גנגר^י יפעצגחי יגמיןי\ \'^נב1לפ*1ע^כ^ רפזי^יע

 ^-א^זי&^י^ויגמ
 %1וי^ו *#ייח ט&ןתי ר1שג

 ץ ..,../עמאחמוףשידלמ י. 1 , /
 ל6טג^יוזי5עממיב^ז
 '*1רל1"%יענטבישע!ד(<זי5'לע
 לד^יגגןניר^^ש^פע^שפ

 . ע^ועז^וי^י^&^^המלזו
 ג־די יכג^עגמ^אשע!'
 א^^ויהציני&גיןייזאנו^ו

 ^9^אימ*י*%%
 *וייד !ורו^מיעוירצ^שצע(־!^
 ז־רייגאממליגב^ ^טג\יןינל

 ק^למיעפג^יא^א^ומ
 א^5@|ר8דמיויא^^ו

 ^?ןעל^זוגל^וו
 %^'^?ימה^ה%רי^
 1ז^זיו ^ו.זגייםי^היל^י יפס

 ^ו^א^ילכ^יפ
 ^יא&הא&יאררחן־^עד

 י ^ימ^מפרל^עו^
 * ^ול^^ו^מיבל^מי

 מ5^יןייז1אג<וגע'רירהי>וו5ו6

 ־■>>ג*01 הח * ו־־1>נ1״ה ׳—*-^ייי״ץגיז♦ יןו^וחג

 ^וימוג
 יל)^ו1ל-1א^5י(ו#5אםע

 יי?ון)י#מהי*ר5ופ5*ו^ ינימיו

 ^4עךידמוללולימיג1 !וטגש
 לול\ן יג'עגע^שע*־ןי\יגוע ץללה

 ^^וה?1ד|שש^ך 1 זו.'£י(ז?
 ־יוו^זסי^מרשאלמי^ג

 לילט\'ףומ$דע םיי^רארש?
 ^טלזזו^ר5א4>עניל\ד'ע
 י)<^לפזי׳י\1^ג5א^עצאןרט|וו
 '^בג^עמרי^^ייוגוגלגו
 לסל3,שר^נשפ1<שע5לזי/ןזג'1
 ^ף^ח^זנ־^זויימיי
 ץרלס א^איו^כשצאשע3
 '#ל*ו^והלוליליג1אטבש
 ^^>?לוצץ!־?י,די1
 ^^ר״יהז$^יפי#)ז^
 " * י • י• 1 • /\ י * • ^רגויוופאל^ירעוהץלזכשה
 ש ׳•׳' >

 * 3אליא1 ־*יעציייג־יי^מלומ דיעה וע^־> יהיז 4--

 גג
4 *<* 



 ~->>ייסן 3.
 גיייג׳ג^ייח^ י.ג>פיז>\* **,ע י*,*ז 4

 (רירןאצר^^^יבד־זבעו !4גו*^י|מ^ה?6^וע
 ^•מינ^יווו8ו^םעג?יז דןי^&נ^יו^},^

 1• יייממ* .. < הי'?יש^*1עסעג^^
 'י#.^עיג^^
 מ1ה^עזןלןמה^ג(^זזפחו?וו .

 " ו^ימי1(1מ\ד#יי>^^פעןן5^
 יזגע^

 י><^״מע^^״^עב¥
 ו^ש^1?1י*ווגימ%^
 ^מ%\י^ייוו^ן^יל.קמ ׳־דארש״כדמי^מויימ^פ

 1<עלמ^ז^ו^ץ5זו^
 < < יזיזיימוי^^יו

 __ ״״,..ןיזיש ,._ , א§ןןז ו^דו^/ןג^ *

 אד^זו&הי^ומידז איעיפ םירימע חנוזר^גי^^דע
 ." ירגיר^ייזגשד מפיג>ז\ר5יי ^סא7^גשני!יכ^עגלמו
 1״ * ^ה^גו^ער^ו^יעג ;אמ זו^?מיבל^בש ןיד*

 ״,£, סימיזוירגלרפםרעםי^פסה. דא^ילצלעה^רג^עג
 " 1י^^נ ר^ידוףשי י^מיז ממ!!ץגי״ע^ז'רסע!וגןד^5
 ׳יי*• ס^רר^והה!יגי4?פע?׳י
 ״£ ^^^ימ^פיפס^ע

 9 ו 1 ^**,יגי^וץ־*'•
 ס ןזויץ?ח י•*•־* דניי\ ^±>3.ילגל •ומי ז גד יג יל ה*׳.1׳*ז*׳*ז \געיעי זיפ׳עדי״זיו רגיסי* סב



 1 י^פי\ —* *מ*<והי *והי ^׳צוע1*יי *1לעג>ןי>^ייע -■"*.^!ליקב.
 $ ׳1 4- *. ׳-

•\ 
 * גדל1

 י^א^^י*וגי*י1 ,,,,
 למיגיח^^ע*^^ ^רזפו*׳5יןש|י^ר^גן<וןיו
 ^^רש^ו^ווייייגי יהןך^!גות8רו^^15

 ׳^יף1יזידזיר3ע^ ׳כזזןקמ *יחימדמח?עטהנז דן*מ 3ל *דוחיי׳
 י3ו^\>ימ5ןיפינליע

 ^*0'יא׳י^גגגז^זר^ **~י>ל12 ליי״״-יייי״-צג•**^* 4^ל^ד^עין^~־־<ז• ן^ענ^יב^ *דזיייי^^מן ^ן>ינ**^פ



 י׳ב—ן^יזיי *—* ת^פפו^ד^י ©עה ן^יח♦ ע,פןי*ו 4—*גפי&ו ^*•ר*>•* *עזנ

 ^שי^סימ״היד^רפ^ע 1ךיד&^ו^מיב^וכגש^
 לל^וורטלמימ^פרלשו !י&עוה&ותבץמוימ&שילזנז
 יןנג)יפ ופ&^ע \יבי)ו5 ןוליל$?ו י'א^ו^פ'יףזלצג1דע !לש

 44 ^"'£ר$$ז>\' *ןשמל^ז^ןוה^עןגש•!

 ^גיגזןןע^י^^צהי^ח •י
 ץצגיירןנעייןד(1ין?!ו5זזגליל^ ע^'!1)5ן^^י1גם^%י1(>?
 ^*%י**ע^* ץלז*ללןצל8י$^א#>
 מניג^יכגמד^זון^ולעתו^פ .דצ ^'''וו^ן^יר&^ידט^ו
 "*רזצלרמ5ו^ו3\5וי/זוע,ו?גך^ ^!ע^גיילמ^ל^
 ־?מליירמע ייתוי־יש^עיזיזחיו .ג ^1ילגיילש65אולוו#י5ו£
 ^גן§)נ>מילח^ס|3 " זזןילגמו^רש^וירקע
 אן5עףי(י1חו<יר1^ומן??1ע|1י י*רמ5?ליר1נץי!ונ?י)סעירץ;11
 יניצל רל־^עוממע ןל ירמל ילצל וע#ן ןןלצמג זיימ^לי4׳יד^
 "ר&עלידמו׳נגלליזנו^יניגרצ ." !^^פ^^)|<.יפילי1^רמ

 צי^ש&שפ £ ^למיב^^^ר^י

 ?\ל(מן׳1בינו^ד^^עלמע י*רל.י ־רמז *לי *16 לולו י/י>^1
 ^׳סיג^ש^^ווןרגוגה?^ לינווללאוירצד^רלמשוג^מול

 ♦ ^ל%א#ץגיו6^ח\זי11ז)!מ ו$״זויצלי יל^עדיתולולצץינ
 ו^יידעילמ&־^ללזליגדיבל ך^^\'41<י*^מיויי(י>^ל

 /*^,ד?רלצןט$ילה^1ל )$!$$**>!

-? ' 1 
 ן׳2*ו הי־י^׳^^יחבי^^זיזי 1־ד—ע^ישו^ץןייו*—״ 1!1פ״^*1ץו-נ-גע*יווי^יחי*לי ץ^יזוי '*׳ד>;נ*ך^ *י י



 י־ד-.געניה•^ ״—* ־ר^יצ ^יבמסהרגוי.ז=־**וג^ ~—**•*>\

 מ^ר^ןג

 וגד

 ^,%לגימ*ופ^/^ב
 יגמ?ןן5^^מ!% ,.. _, "
 ן^ןסיו^ןחזצ^ד&שמע {ול£\עאלל5מיןגוןן>ן<ין5>ש
 ד^ר^למ&דצנ^מאןיזשע <ן?י*ל ץיפלזי/חנוגר&שןוג
 ןינש ט#!! זי^^נשג^י *—<־־-*—-•-י
 *ד1 וזוימדנ^ ף^ד8 /$/$?
 '<ל^%יר?נלרכגןי[חן<ר1לזנו
 ^_1'ן8שץ/(י?ןץדסע^ו14י5
 !ד^ה״גיעגע^י^^בגועוא
 ד5ג/יחו<15ען1גט5\ר^י)ןנ ;י ,..י.-

 1ילו&י^למי^ שימ י<ומ1> ןי/^ש^זגצ^גמעמ^ו^יבפ
 טעמ!ש^טשג)מליד|^'ה!1 1 ^עצ5^רש^^י|־חת רש*
 דל*^זי^*ה^ח£1$>ן| >1מ%הפ%1#*4א!ז^

 וכצגו$ס1>ג¥ |ולן$צג%*ז

 י^׳יע^עי? ^עיוו
 ש ללק שימיר/צעדלעזףי/פיז

 ",ולמשי^־!

 מ

*?1 

 ׳^ללז יש/ז5 ז#א ביסגו ט־ג ן$%1?\$>עך?1!!>ר!9ן>'$1
 ^זן^ולתאממלעבת* ־לע ס*!/יל םזי$יזוהשע רש*

 4י. .. ו ^ ס ^ ) י ״ י ^ 1 4י•*״* ־5 /ץד ד גי'״-*.

 "" ׳"יי״י ,י"׳ ^יי/ד׳" י /** ׳*[•**>*[(*חורר 11

 ^ע11ין>ומוש5>";31 ןימע^יל 'ל&לשי ילייון^אז&זי ימ^פ
 א׳ז9-\> יג^.1וי^עלמ^ש*1

 '!^^וג?3אח^ילז?*1ז'רן?שפ
 !הותזל3)<סג>>ל4׳ביצש>י.

 )ןלזגשגדבזימאו
 '.י!ו)נ׳1#חיר3

 אמיגאש^ד5עז1ןינ1ד-ו!ש
 א&ד**? 15ע

 ^־־"ס -סי י-גד^^ו יצ-1*י י^מו יץ־לגסיע *רדיה י^דמ 1יץיו ^ד1ז*׳ץ ו^י^־יז־י^**יאה סד*! -יג*ד



 'יייגב*׳)*
 "י"—-י"' י*-**"־יבייג **>•״־> *-.״־.,־,•״.ו,־,{,״ 4^״^

 .||^מ^ייעז
 1-*1*דדי )"-זח>-ימ1׳־1ו״15־ד—■-!*־•מ^״גגן;ז'-*

 ///־



 *ל**׳ח#\ *ד—׳->מיידא1*רק*יה טיפ ה־* יט*7י אזזי*^ )->פ יד>רע יפר *—ג,ה^י (

 ל^י^יה^זזלל%^ ךי
 ג%^פ5מ^ו^ן<זיפי^ ך■ םמחריו 1<מפיד ןע5 יצצרמאו היו
 ןימ^מ^אןאו^יא^דצ^ז ז ^,'^הזחיי^ר^^וידיב

 *>> ^011(2ן■ !ן^ ^ > זר• 4ג 1 ,י

 5י״|יזי>?*הוה^ו?8,4 י ,-??זיומ^ממו^־עמנויןפ ״־
 מ1^אוומ|רן<נ6יו^ " 1ימ^םיעע^^^זימ .*
 י*י^ א&גמפיתיוסח אי$ ונ^עז^י|א1#מ^\ה^יע1>1 ^
 $1 , *זו%גיוי^ אויאןנאך^ ס^למימאז
 ^^והןוזץןאגסיכ^שא א^ן׳א^הספ % זיז^פעיומ ייז
 ^יגהזוו>\5יןץ:^עמג* *האי <וחנ?צ אןושפרינ>ז'ואמג5
 לוץהןיזד?^ ו^ימ>1ץ!ר^ ^אוץעאןידאא*5$8 וי^ו
 א^א^גאמ^יואיי^מ^י/ז^ אייפ^ינואנ^זוי$א5ע?ז!
 .א#ףיקןוהיערמ>שוהו>^רמ
 יו^^>עכ1ויצ/1דן^שא^7*יי1> ׳א&יאךיזז

 ל^?ןיז־-ר5אי'(<ד6ןמיי\יפו1\ז<•
 1 י^ינען^גיצמ&יפצאיצע

 מי5א*. , ״״ , ״ ,י ץ.״״
 5^>רת^א>זישתעזחאי1הל^י1 י!סאייי(]י?ר^זצ5?#יין1״35
 י1גאץונויכ?^7ג׳ יהצ?*"!©#' ?
 ^ןג^©ןץיי^/לי3?,^ !!!!^!ם^ד^רהמו^^ש ״•.

 ן^ויעמיא^א^צדאיואנ^ו ןצדצאאו^אש^?^ ז
 לאילשי^היסרעייעמיבןשאן א^יו^י^^ו^יןיר&א!
 ז ^י^זימי^ז^זןז, % |%%#זא#א^ו*ו£גי$
 \ מלגמןי^^אזי^א^יע * אאהמ י*יןיאאאזי>\י דע רפח^ד
> 

 ^ י זי>3* ך^יע^י^ו^גלו **♦*!דקו ^ול* טיג>גדה^דו* * דצגי״נוזוזי^ייגגו י^לי!^ ן^ימיז



 ^ו^^1<ער1<יפוילע ^ש^מיאייהמיער#^־

 ו^ג^האמ^ז^יויז \. . 1§זג^א)י,ישי.16^ע5^

 .וק״ע ו\יזמגן /ימחדכןוגי דגו סו 4 ז\דד*רןל/י\ זייזהח!־ ז\ד3חי ו חתיגד
 ליועאייי^^ויירצ^^^ןו

 -9יא^ןמי*%#1מ]^ ." יסיאיוימ^יז^עיזיי^זא
 י' ^וירפוס־וס^מחינזוו^קכ ״״ '^יפגלןוגףעמהמ^סיהד^

 ^זד^ר&ןיןיה^זיזג^ !•גע^^יעצ^יד^מיר^ז
 יעו^יעויעדןזגףי^^ו^ל י*יד א^גשיו^ד^איע ירא
 ח5ז*זנפאא<נ{<?וזמ'יצ'ו1>רוי?ה 1 !סושןףז&ופצ

\ 

 דויבדרנגמ^ <=• יי וז>**־יה



 כ—גנ׳ריסגג * ח\*יג *•—*^יאריציירפע \^מ1יממ*■׳•" י^י *ימ ן'נ*עט*<3-->*>י*י\*הזדיגז)*ה

 יי^^ה^^ר^?וינ|^1. 'ג אאח מחלן*בךי%ב*חאהג
 א^ו^זצ^^מצ^דעיהיו

 ימקן&די^ד8* ... __״..._
 ^^^יג׳י^היייושזןס א^!^י^5וע^ין^דא

 1ז1(וי |י!עי1|^זזיצך^^ן•
 יע^^מ^יי^ג^וו^ .* זי^^ר&^יאזצ^דעידע^
 הלע^יש^פישמח&י^מח , י^.יכ)^ר8^1ו^־י;ו4ד
 הי1י^ז^!ו'יפי^1םחלסר8יצ/<1 י* ןי^יר^זמ^ה#^

 ^י1ג6ד1מ,^עיינויינו£1ו'1' 1^־־*'׳'^ '" יי׳'יי ׳־
 תייר&יסמ־^ו !(?׳ימצזיר&ן*^
 ^יועמוו אוגג ה$גי?*י !(ייצנמ
 ^ צ 1^־^%. 12.^1. * 15? ^־יי,^ 1

 'וייי^יו יאדיזיא

 ־מייי*׳

 דיצך^5^יר§^יר^/1יצח
 :אמ#ןמ״*1

 1*#י1(
 "ו3#@וי$ו0ים#

 *ן*- !־ ,11 ־ > ״ \: *לי?י*יי?א#!ה*8ו5 ן

 1^ןזי^!?.1י^ז21וי?^ו7.

 ,יי>ני1יזגןיין(ו%''
 יומיימזס*^•^

 ן!ן



 ^.ילכעהז^זו^ןד*

 *,^י^י^עץ^^יהיידג^ןז^

 ^ז(ז$י3זי.ווי
11 1 \11 

 דה^ע5^אמ!ויזי^
 'םיל^הירח^1זי]^מ
 ץה^^^ילכ־ע $ רמ!'!
 נ־זי ןףצןוגשל&לו^יציואא
 #'|.4 ־'־
 |$!יז• *?;״5,1
 יע1!וי^?^ימא)וו8?ו{^
 יא,יצנוםי\*>מזו)מןןזנעגרמ

 תזי1^שו;5ז^רוע ןעצלר&ץא
 ייגגכמד!^^רעריןל^ר^^צ
 יינגוץשמחזה^ןנע&ד^^דעצ
 י^פ*האמעצדאן<,!־חישא
 3א^חלנ^\^איאי'״'צ
 ןו^ןוגו9^*ממ]יו^

 ^'ממה^ן1־1גיפי. ...
 ^דל^ן^יןוו^מון^פ
 היצ^־ין^עלרנו^זעי־ז^
 י^פ^זאןיצוליגד^רויר* ן
 י^ני^םעהד^זי^וארז?^!. *
 ^ע|{וי^יל^ן!ך1הידא'צ4
 ל^יוע^שועןסלן/זןלדעגך^
 איצכמיל^שאא^נעל ז<ל"
 עצרא^על״כ^ילו^רצי?.'ל

 ג ון^מ^זי^^שמזיד^וב י
 } י^זי־דפה^נויהגיוםירפ ^

 %םי>ע,דדע^%יןוה^גיו
 "י י&^ח^י^מי^^ל

 1^7 ^וסיג־עזזיע^גןףוראמ
 יייווא ןיל^מןו^זיויל^יםיש^
 זימומל^חויאיוו^ו^^הביז
 (^שז^ש^ו^ע^ע^ושיי
 זי!י1<ן־1?ו א״1)>ג<י 1יבע*אנאז

 י '־־■י• ־■־*■י״־-״-י׳-״מ^ ־•*

 ^חש ייבננויועננ׳ו^'׳ יג5

 ־ס^םיפעמיא^ע^יל1?'3
 ־סאועיח^לימץא&ז^זיי
 פעןו^^גירחא^ל^
 אהפ^יז^גייק^רנין^

 י4ן י
 "•־יי
 *ל

 ןזצע^זי^זק!חוע6
 ^א5אס^1\רעזוז15תי^

 י דא ^גדיגמא
 * יא^פץ^^ו^יכ

 דסייפעויי*^^י^^•ל״עה^ע•-—*—1ב*ג***\!כיג1**יו5>י>*""*ז*ג****יד^^זו\*ו#**\*?~~כ****>ץ 3*י:



 5^^ב1עו^והי.5ז*ס, £ 1יזש^*^ממי4

 , ק\י״.יג*לק.1י1 ״י&ג״ס^״ר״׳יד^עי״וחזמ!
 0ךי1 י^זוצרן5^א!5ע'דע? ז?^" -?עגרזיצתןפידעג^םשנ^רח•!
 ^דג^מתי#ג\ה*1^וי1׳יד:5 %י^עלעןה^ל^סי^ג י

 הימע יעדמ הנתנ הזהדכ;יעי יגכ
 לו]\ה*!>ךמש יהי^רו&יי רמיז^ד

 ־״?**׳ -לי״^רח^^עת3^?
 אמ^מ^^כגווןו^??5? ז^\!זינר״אוה>1זויטן^הו?זז
 ^^!קוזמהגעו י*%£שצ ןר^ן^יר^גרידזיצץיקר&אז
 'א^דזגר רוה&רווה&מגמיז $6 ןא,ה^יע^^ראוהוהידח^

 !\ ך

 ץ7ייי^ הץס*צ ה נ1ן*ו *^דו^זי * *> ו זיפן*> ממימ*דה^מכ0*0וייגצ'4\ *ח*4 *ד>*עכ



 י*־ ד'מג>גמ>ו^עב,*חנ4, ***,**!> ד*י* —^ייס! !,1,^״״ "
 ' י״ךייגיםהרב1(

 'יפספנ׳וא^צאז^םי^ומזו 'די(ו6רו?ו8א¥ו%אץי6דג^דמ

 ^שמתס^ז^^אךיפי1^' •י .^אשן^^זסחוו^עג י]וי1
 4נ)ו?ב.ועךןג^אשין(לע|?וי?ז3ג 'י *וכסידצ^מלאה^^י^מ
 דס^דא,'ו^לאם3.רו*1םו^1 ח^נע^יפזיהלאך^יזןי^י

 י ^1ו^יסשזיט^^י^ " ^מ58:^אר^םיןויא
 ^ש^אועל״צגאיו^^מ^ד ^!ץדא!וםיר31זח9?אי,ףישע

 !צ׳ סוו^יו היז^י^דויאו

 א&מי* ^רי6^*#!
 ן^1)#{1^י?ו8מ3י/וו^יי^

 ?י^מגו (^"יכשיר^ ןוי% ז^ז אוזוש^יר&ז׳-היג זו$¥|3עח5
 1י5־דו*ר^יצי^יישןן<^ר1י}ז



 ־(מ^ועפנ5ףש5נמייויו׳&ר&מ $ע10>^פהממ5^גגר@?ו *
 ^*?^^^?!׳ןיודמ '^ח^ימ^ער^המ
 #^יידרי?4ע*|י^^1 י *י*^י^** י"

 -^!1מתהימדועתיקנימוזחוהי מ^זא^!יהרמי]<מ6רמ?!ו
 .^א^יי3>^^ -^ע^ןואזטלד׳גיבנ־עיגייומוויו
 ן״^אי^*!אם^רמ6ה; ־״* ^וימשה^הוה^עוחון 5

 וי|\או^>י^מי^בוו^מג
 ע^וא^אזא^(ידירגר9אי1נאא3 ^קצעואינחתאא^ש^ייאנו
 היוע^ייריאשודווא^אמיווא דזא^^גיב־יו יגפר&ןנ !ד1וז

 1 ^1!. ...*!ג:4_^־ז״״*<י1 . די ו.1_!' 1 , ד . \,_ * 4 . 4 *

 וגגו♦
9\ 

 מ ןמ?
 , .ז^יוויוי33(ו8םיא|ג.ה

 ^י'ו1נח1ילצתרהי'<ד5ע?וווצ^';

 ^א^זזא%זיאת?^ש\!םמןג י
 ץ14/ >, <> - •*• **7111^1' *•

 א!יו15א*ורמו|ו^וולרו גיצ\^
 !וייד רמאו^גיר^5ןי!ומז^
 ע^רןגהגה^^אםו^
 ירן]<;1םיו־מח״ןס5ער^

 12.*^ " ! * .-*., . * ״—׳ ן~ . ■־* ״, ׳ __ \ * * • • י

 ר%1^.ו>יגו^ה5ה!^למ

 י״^יזהה ■"-י\$>יך_*־ד—-י^יסו נ*ק *•ו-מפץ*^ ן*י*\*—*• ג*.־*!"* ךיןי*ח \די^יז^י*י —^>ג*הז * י* *ןיו



 *מ*גך1*ח*מ*-־י* ךנ£.צ!גמ ןעיו *ע **צ 4—יע*י

 ^-יו^^יצ^י^ \ |^ו^ח^5%ס6ף
 יצ^י1ווע85^זזיצ?}ו@ ^יי^י8^ייציעמא^ןו"
 )עעיר^זו^יד^יבש^יזז י^ו^ןוב^ריחפי^הרזידע
 ד€י08^\וימו^ ץצעמאאו^צ^י^ז
 יצצ^מז־ו^ר^ף^ןנ^ או׳ימ^^יצנלמןי^ז
 אי ו*^י^,יצאווימי<ושצ{<עזז
 א/וניצש^י^יצ^ןג^רש&צ ^היג^אפ^3>ג!ב^

 מר^^להירןוהנהופש

 ץל'*^9י>יג)^ןי^^1*יז?

 עיי)כיזיזעןןפ ך1ל ךגו^ע>1 רהע**׳ ^יין*ה.מייז הפ *>*> 'ל*^'*>\ \*<6 5״ייז ־*״ *מצ*יו *-״^ ייכג* י״ 'י "*״ *



 0׳כןי\מח^״׳')-ני*י׳-עח ךי^גי הו<נ*;* ןתנוהי )זיגו ודעזיערי!ןעדן**1 *ד—דג*4>1>ן

 ^מז*יז*וי ן ן^ייז^ד ן*׳ע ץ י *7> ;ז^י

 א^מגזמי^1^*ו85ון86 לזד^^אע^ו^חשממ
 ו^^ו^ייג^^יי^ע , מלוחמיד5ן^>\נ|ש^עשיי,^
 ץ^יל^וזו(ו|ז*1ךןיג!וףמ/ יי ^^ימיזי^^יו^
 0^נ^1צע^>נ^ולשבזוס^^ ל

 ^^עע^וין?^5ךחןג
 3?*של| א^ווכןי%(ו*זאוגרחמ
 '^!ןןועשי^^ןייאו^גרזךמ

 ו^כ^ן^עירגהיז
 וז*שמ8>וז$<'

 9עמ*מ**מ*י*^
 'יה* םהץ1ןגיי>שיע^1לע־־1

 ןימעןינ^ץל/וזץ^וה^זיוזעמ
 ךג> ־ר^ו^יוהזץפנייווןןו^^ז
 חד1^1ול!כ !<5^ חיג&וץויהו^ א*$ף
 י^לגע.^י^(1)^ם^ר
 גאחאמחןיייגז^זטשיו!הג&ו ״.גי^ז^ז^עררשעהסיכשג
 א ר^י^^ר^^ייו ^

 ־יל3צהזזלפםפףלה1ברמאחיפ (,%״.*!

1 

1 





 )4 ח *—־* *רו4#*\ימדי״יי** ןיח^• *י>***♦!לי־־יגגצ^ז *י)כו*יך *1 !>*^

 ^:ה^^\ם״נונ^!ן1
 ו*$שר ם*רמ#וים^3ן!ם״!ו י מ5ו^ד5^^ח?י7יואאן**

 חץרהת
 ו^איאיי $י5דולי;

 $^ד$$ג1)\ו״י י4ו׳>ייץ יי ׳׳־ ׳ץ״׳״׳ ׳י?" £1*7 י >י^י'./*יי*׳*י>י1 1׳ 1*'יז*|'

 ו^^י^יי^י^גדי^מ ^קזין^יו^י&לאומ
 ^ז?י^^םהייח^ ־דגר^^ניףוזהיר^יד^ג
 דזג^י^דמיכיוגר ד9^יוג> למא\^דמ<^ןגז5רמ>זור'סאי

 |מ3^^י^י?1^1 י5 ^ר^^דפד^גב^'
 ״״״ ' ן ל^מ*^*יביימ*י11׳פ

 יעס^^^ימהרפפזימשאו פ^^&י^וסזעעסיג^מ
 ^י^ץוהזוה^

 ^י%^1מן^אן^ז
 יהל1רן^8סי!?^וו\1מ^ ^?!ן/י1יוו51ז^>1מי1יבר
 תי אודזגו^^ןיצר&יקפ^ מ£ע^א5£זומי^%^ו
 1י (ו^ו ו^פית^י רגמ) ^.ן!^ רעצשי<%'י גנ^דצ

^£0114*4 1>6*!1)£%41*4> 

 _ ^צ/צי^ןי׳ןי!.,^
 !?^^,^ייז^יי^י^ !^ימ^יירשייגזנ^*!
 ^ן&פן&די^די&^ו^י ג%1|)!ן*%.ו^^ןטגז^״ז
 . ^ר>^ג{ין>ו?^נז!

 םןלדא םז^נ*ו*\ונ?ג?ג ו$ח ס^^יר^׳יגילמ * ו^זנ^גי״^י״גדחו
 1י״*ח״*י* וע^ד9^ק^*)יי*״>4 יגידעי)י־,\דג1נג הוי*׳ !צ,*-^ **״ *ד—->ג*יזיו !*וה ייודיו ןוהב.

ס
 

יס
 



 ^■11* ך^*ז*יעי)ח^,*'1 ו!■■* *רטץבכ*,^. ך**1*,.*^ .> • ^
 /£/ *ר1א '*י'י'0י*י\

 \ י$ ע^&^מנינ״יגיי^ע1''^ (^רמ^^ץזעייוזגזייימע
 4** -י

 י^. 4 1 * * * _י4^1\ *י>4ח^>ז
 י^2>\ וליניו^ ימיגנ^ייצזי^ל^גצ*״:—ימ*י*עו ג *9$** * *-י# ן1*2ע 1**> פעגה* ,
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 ,**סייגיו"•*(" ו יו**׳.**ז ;4י*>-ד־ "ב.*>ז ג יע •י^ג"-י• מי1ג*ו ן>4ד •ד-^

•* 

 £חו

 (^'יד^י^ני^^^
 111ו^*רא5זי^ןנג8י8יגן11/<
 ^דא3וממ^ו#נ^2שי!6

 \1ךשנג^ ם״ן!־י ם&אןס

 א^^ריעידל׳מ^ו.
 י^היר^ול^^
 ^ז1י1))יןז)$י^יעזיר^1
 זן!^ץגו6מתזוי*רזז3ןיא6

 ןי"•" ^ 1 ״ןי י י ןן׳־ןד ! זןו י■* 1

 יא£א״^עעדעארהו<זי1*<פכ
 איהמ^חנז&יאיכאהו^ווו

 • •ן ״*י*• י • ר״**;ד*

 ו^^^^יו^^יזיןעצ
 ,#יי^נ>^־^ןע•^

 ךגד&מיזי^יןןנדי^^אאוו ו?יו
 אי״היחעומו)אאילןגלזאזאדא
 *ימ^ןרו^^א^עחיייויןז
 3?ץפו זוגזושיןזהוז״י^יגיהזי
 *חהוןנאואגרחאא&ג חפש^ו



 ^חנגי^געד^^כ^זי

 $עמ0אץ1]ואוגג^ו6ופאו
 $ !זיממ $ח ךשפג י$\ יגיעי

 והמי^והולמ^ההשע
 ״־״׳״״׳׳ ו^*#1ו

 ךי * 7 י ,י־•• 1■['׳^£ זרןמיד^זיוחכדןחכד יגעמלג
 ךמי^ג,מרמי^ו^ ת^ר^שי^כיומ^יייורמאו
 ני״ו^מיו^^מיגדידיזייו 'ר^רממי^ןללפודגד^מ

 ״ ^ ץ^גימיגר6סב ״״ ז/^ךש1וש^!ע)נר§)<הןימ
 91 [!מ£ן5יע5ג8סאה9וזג^ ' '^הפיאימהמיכדןיהשיייוילמ
 י *ר^וףו^א6י!וומ1ןי^ יישמ^ע^ייי^אןי^ז
 . ^זנ^%\חצאןו,?ד{<מו^ $^הימזע%ןל]יש/<ו*4ש

 ^ ?^ני^5^1א? ו״עג•".—,,_.....
 ל5ןהי.ד!וע^ואצשו^טןנ^ע ^!ה^ףדיך^וששצ^(5
 הי&נהיווי^ח^/^יס^. - ״ /ןעי \ר(?ו?ימערןי,יש^?5
 היל^^די^אאנ^זעי^ג ^ן^%^ר$ו6׳,י#

 ךוץ^אדרמ^וה^יעיז^זצנ ׳(ווזג^וא^יג^סילגח?^
 1\#ד5גי8ש'ו#!י8>ינ(לח^מי ר!וא,יזו,1

 <י-ו

 -*■ יע -י־יי׳ו^ >!** ץ*־<ג4 גי14 י>י>)4 *-,א* *ייא1י ״*>י^ *ב־־ —־יט>י*עי גע׳י-יי•*:*



 •!יייג־ס^ז־ה׳,הי**ע>גגי>>5יחדייגייי^•>3'.ך>**י*י ~ ־>****ין1>^.*.$*,\^>>'חי1

 £ף#זן ם1¥1מוי(יי'@י!ל םיר§סב ^ןנח^כ^זיהו^ וחסאו
 מ^היויסעהשא־י^ג^ ד>ףמ1^^ד3ז^ז'!מ^1

 ^יגי^^עועי׳יצמוצכ^י ^וו^%?יאה#מא}^ס$
 וזדףג?יוו#עי^סי^ * #8ד^ז%6הי^^^ו
 אח^1םי^ציג1ולאי ^ר^^&^יב^יידז
 זי^ומ^1^י^ .* ר^1%עי?',י^ו^רגד(^.
 !ל|ס?מיו ה%ץ>דאפ#ח זנ5 *י ^^ףק^הרפ־ת^ייזי^
 "!' ^י^א&ידגרזגימיו -י";י^1!יו!ממככ^מ5ה|ןל^.

 !ד^יעייזי^ פעמירי^ ־רא
 יזוו^מיהו^ו

 ^^י^הןסינ^הו^יעיי^א

 ?י

 ז־
 ז

 0ןן$ 'ו^מ8אע^#י3 ^ך&ינ^י^גאזי^ירמ^ן
 כ^וגצ^ן״^רצזי^סהיידא
 יש^עז׳8ז?%!ה%^ך^

 ^מע>|5ו^%%לי5
 ^ז^מ^רעיז1<א8הי^ין@ %מ8^.ידן?מה9

 ^ם^^ממוי#מו ^ו^תי^%^זיזי|^
 א^זוזנ׳הע^ר^ג^

 _ לג^דאןנח^וצאפו^ר׳^ע
 'י ]וו^א&וכאי ^ו זו!וא אג&ף&יד

 ■^י^8יימ<^י0י*ן - טו^^ירפםכ^^יז^ייערזיי
 ץ-ך . * ״״ . <1? ^״ ״ * *י*1 , - — # ״*? . ־, * *7, * , ^ 2( 4** $״*
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 6ןעי^זימקהמי^עישויזי^

 1׳ ׳ויןד1^יי׳ ד \׳י׳ ^ -י

 ," ,,,,4׳^%״^^ (י
 ^יה^הרא^דיהמןןימה

 אמוי יז , ״_
 םצמהחהי3#ל\עיצ>וןוייד^זיד
 ו״מויועיאו^י&יו ןפאםיליסי
 ׳אוזין

 ־ *ן? די זיגייפגמ>מת^יעת רחג■יג—^•ז>\ 3*י*וימ-וה-־־*> ן**יויו^ו״ז ♦•**•^,**׳*יי5*י*יי*י״א*'



 " " * ״ ־ • ■י - מ^נננעוזעש^חירח^ויגלא

 ^*ף^מוךכועצ ^'דגזאיחיי^ודעיזוון^ק^
 ז1היזה^5ז?זרמ><או^הימו

 ץל^ולע^הח?ןםיעיץמ.ויז! וו^ץ^אזלו©^^.^
 ^יצשייןג^ה^והעדד^עיןי ^ו^^גז^יגדימעו^ישד^
 ייהץלגגזועגר^מדע?^ !<ד1ד^גהו)וף^(ו1/ו^ש1

 ־ןעואיג׳^ר^
 ומ^ןעפ^ו^וץכוובוחנס^ו רווויממוו\חירמאוי8זוזהץרעו
 וענ״ןזיפאסיו^יירועעדעמ^שגן •5ימיעוני/מלורהופפ/^מזאמ

 "׳ " ־־'* ־ ־־ 'יי ״ "^ ׳

____ • 

 דעי)מא^)5ז^ץשי(<,סשן^ 1#5ן^5ץ1$5ן^עיד05
 ^ן0ינ1ע#ן(1ם1^'ירוע'?ג'י ך־רש*שיירשה ןעףךץ1וג#י

 ךגרז?שרעוע5לןרו*>צ
 ,?ריפ^דפי^מגז־



 4עמציו^זי$ _
 זינג־ערעף ןי5פג* ר^יימ

 )דיצמ^יטממון^י^ןעפיו
 <״*׳ ׳^■ן״'^׳ל״ ׳״ 2*.ןומ*יי׳י?^₪*ית״ הע'שד^ואר^י1-ו^ץי^מ
 ^ן^גרןנ^םהיד^יגיוריעה ־־?י^סימקןז^פזויל״ד^

 ד!ןל\1ע>אס^_זצהןםרן<,?גחמ ומ^^רש*? זטחן?הםהידמח,.
 יומחהודופ*ימפהט*יכ מ*
 .1 =?^* ״*. -5־ 4•(־ •ג ~
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1 

 ^ן>נן<די*יךחניי יזי^-מ ח ^ דיי־ייגךי וצא*4י*0ד0?-•־,^ ן>^י3*י ך,דח 4-***.!>, זי4ל^

 ... ..״ דיאו
 יג^ה^^גלצו^וגעהמ? יזוימהד&י^העמי^ןי&ג^פ/י
 מ^עי^י8אג.5^ייןמ 1ז^רןי^ח־^ץץיזער^מ
 למ*יו^מ^ממי'^ון £ מ^|ז^^זמ?ז#ו
 לי-יעי יי^א^&יר^א&י^ ין>עין)<^ו^גפןג*ואאשמ

 ,!לחה ?ץחאהימ&ץ^יגח^ש

 1יצא#גווחא
 ובילו א/ימזי^זיג&ר^©
 ן<5ןזאד־יהר5רירפרמ!<\'ז\ויזנ11^
 יודיא!ורמי$ן^יג1^שס^'
 !ן^^יא>^ר^דיץישי#מ

 ימויזוויגר^לסיועופי^אמ

 #זע^>\^^זאוי?'1י^היח'יד
 ץל למאאא^^יזווגומ)#
 'יודיאא^יןגי^ימאר&אזעש^

 •1 3%״י?1

 יודוי^א6ץגה*זי1^^זוו, 1 ידיז׳אעועיאהילרמאו^אווג
 דעהירפו^ר^טיו ן<צ5וג ביהכיו >י יג%או יח^ימ ה^יומיא

 "ןוואוזיח^ןיזאדגויזיזפא ^ ל^פ^אףקעלויאוזיימממירא
 םווילשןלןונו^6ו . י״ ו&י^לאהשיאץפיוועבלעםשד

 ״ ־'״ ■ י4^^גי*רויהאו



 ד^ו׳ ^ושוריג *{וןג־קש ינמתו
 ^ר^פלאושייכילמיחיו#

 4 ^ 0% —גל • * די * י > * ז יי־־־* ז|%.צ•; :

 זלדי;ן33אז!עיגופגאזן^יג.

 ל^ויאו! ..
 ^ההשערש)<דלוסל(יירגך

 םימיהייגדדגסדעסיגןןיפםזו
 .״•>'* 7.׳׳*'." ע• ג׳י ־־ <-ל

 םל\יימנ)ופלאשוו^^ד^

 גאחדיניגיראגאזזזיאיבו^עיי

 ^צע^יו׳יע־ן^־ןווהי !ובוטלו

 9>^יימ^9
 י&השיו

 \^ייייע1^
 ־פע

** 

 וקא

 דיי^ידפח^׳ימי^א^^י
 מליז^היייור^א^ז״לפע

 ץ*(גיןוא?(ג^5יןוןצ^1 ו&מזיי1?

 י^מ^יזוזמזיגיי^ןג^ע

 הייעגי^ץדפעףימעדמןו^ע
 זלד-ם^ז\יווהעמריירכו

 ^"6^הי1יייעגץ^
 ^סע^גי&שויוי^זגפ
 א!יר^י1זז#15אםער56חאז
 1׳^)ימירגזודודא^ודי^י
 (גי^מגשצ
 #^שרא?3ש)ורשע

 יחנש ל5ען^ד^נשג>הן}1ןיו
 י^ד־׳שד א9ון93אןד}<ר5 םירויא
 ,יוי!ע^גש^ולס^)ויר5היז1זא
 'ילגש סי^ז&י^ף&יזי^



 ;ו^דינו^זיי^^זי^

 ^לזאםיןנראוג־י\5עלג^מרג
 ן<וי^גא(ד^יכם^סע4^ו*

 ק״י ־,,,, ץ ,

 ו-גא !ייגי'ןניקמן^ויועמגר5
 י^1ג5ן9!1ו#^זזי^א

 מ/מנ5י^יה?^!<ץ1!יה'סגו
 מיפ ומ>£ו זוישיירידע קיל/ח
 מעד6ףה!נד7^ח1עמי^רמ^

 ימ^סיעגוו^־^&זא^ז
 ^׳ןנדימזגייויןע^ו^^זג/ימך
 ?חלה) {^!!■^ג^פדיא&מ

 .^ו^י&יאשכאוחהו^,*
 1׳!ז%3י1י!יל{?י?הס^שד

 יי מ1והי ךידמ&^ויהךב^זוד^ו
 ן׳ע^גסיז^״ן^ל
 אפי־דמפ^יב^^ד^זזיע

 ז!ממ1^ןמ^ז*5ה^>^
 #*%ו8אס־ואשעא
 י5ה%אזט^(אל%%פע

 -זויו^א&בש^זמם^?"
 צא|דאר?ס%זיד2>פ!$ן,מקנ

 יא^ע^פי^ילו׳*
 איצכ!דצ>שידאן

 " 1 * י6" י •%•*•%״

 ׳^ם|ז%*^מאה1!ו;1^7א י^ו^יצנידי^מד^א^
 !דיש^לע^שפןיידאזאייייציד אאשמ^צ&ו^דחזי^ליי
 אהידאשרמאןגדפ^רמאז

 י יצאואיסו^איומעושמגי
 ;^4%ומ^י^אא5> £ ^)ןומ^^הנןןמ^וצ!
 י '*****4"5,י**"*■**י *ייי**•*!*"* *גיימיוי * ז**פזיאיימו>*ן*■.* .־ ־״*1 *4ח^ ■־ ׳י״ ׳״<

 וג

 ^וציגי



 י^>ע5^י^^י|יש י^?'מלוםי^הידןע
 >כ15ר1י'^^רמאץיפוןידפ מ;במייחממוא3זי<י,ךיממיה^
 אהי^נ דהזגיד יקחשמש ימ* ממעי>פעדעת*וד^3י3|!י"*

 * ",י* ן ז<? ףבע^יצ ימויו #15נ י דבע 01
 1• יויב^יכ דב*ויימז>*ד !<ו{?מ יקד

 $י5יו״ו*5י1*
 * • *ן״ג

 *^׳^ימן
 ב*זואו י*יש*וגי#ח*י,*יעיי5

 ^^#1י?י^ע^יז
 מ^הישוגררגגןגיו?נוו!<,יח1מ]
 ועא/וואיע&^ע יהואי#י
 ^ן^ן^גיך^מ^ח^ן^גשכ

 י"־5יש?פגןג^זוזן?מי!י!.

.1 
 יו

1 
 יהי

 ימה

 ־פ^יי^ו^דיירהויםי^ ״ ^^רפ^ע&מי&כוטבגרצ
 !־־וייגנהיוחהר^ז^עישמ) £ ^חגס^עה^כ^ו
 זמ^5זו<ו^^! %^]^ז^עיזי

 'ומממ^ערזיגמפרגו^י^יילה זראעויגץימי^ע^^וד^ג
 ^\א^זטםי^וה8יךשא
 ^^והיימ)<.רםר^זנ^זוו *ןע^ימס^שו^ו י1?#1ו$י$
 רןע,דד^\נייעמץ^םפ^גשן י פ^ידןיה^וזן^זוזהעגשןגה

 ..... ״המ&יאזו&מ* .._...,,״ _.
 ^׳ר^&ו^^מ^^םע גי זומעדי ו#\$זוא^ך|זה
 ^הו־9י^זוצשפ3^םא ג-ומ^י^הימיעושמ׳יו^י"
 י^זי5ה1#^ז'מ^*ץ>זח 3"י—״׳■■■1—״'•י״*׳
 ־יה ה^ערזיי^די^ימץז

 )ז*ו*ליעיל^>צ וג4ןל>צ>* *>♦** —י3ג3*מ\ % *4*"*^יוי-־-י ״• יגג.*ו^ ךהו^ןי-י "׳****י * ימ*גןיגז

^ ס
 



 ז^^יייו^ר(יתס^1^וע% י ד^!וי*חא1הו^*שסלז>
 \ ן -^^דםןוי^עא?^ ^ $9ף4^7ו^*$1^
 - יזי י^ן?>ן|1<-ץה''ג.יגח8^ל?זו)

 רמי^והמוצוכףחז'^י\ועגש^ *וו&יי אונגש^מאיו$<וןל5/1

 ^י^^ס^היאמוזמי (^ח*^ד8*ו*י?*

 !לי םדמי^היצןחרפיא&וז^זא

 וןי^והיפיאיפיר^^יאי^
 ^זו^יזווזו5שאן או!*ויאו^י
 1מ1יומו^ל^ו 'םר^^ךגי^ה^עייוזיאזכנ
 י#ן^.הויווור^1^א ־1<>ד^%נןהי^ף^

 * זמ^5ו^י#מןי#85^
 ם^^ה*6זי1(אזיוגי4רמ?^)*$ו
 לזגאו אוו^י #שןוד^זאוא^י
 ךמא^זיאאועופ דג>ם%אא

 מהלמושח^זארן5א;1פגה_ץדנ
 יגיזיווואזפ־ויד^חאאוי^ןחא

 .י!ו^!^ןי^פ158^ך|אז'

 *8^^*** למ^ןכדכרמאיןוהמ#^
 / *^י אלאו^ימאז^יי״״^

 יי*' זיז 1<*0>'*ן 5^לשי(י*£׳2*עוו*<ח ה*ד**וטז־י• <־י* *^ייעה•סז^שה "גל״ד>*>מי *־•'*יי"**)

 י■"* י 1 ׳.י״!.י '•׳ •.ןס/י—~
 ל^ןגיפר^ן^ז^^פו^
 ךיניא!9או1וירמאוהיוש!ו^מ
 ^(וזייוו^רא/מא^ז
 ןו{יןוו'ד 1עא%א ^ארמימל
 ו§5>שפומפ@רח%זיו^א%
 טסש ^!וומאזיפ רמאיו ם^א
 5ןכ ם^ש^ריז^מאוחיימר^ל



 ןמ/דתימג^גןגיופ^ס1?דגי ^ר^^ר^עזייפי׳הרב י״ץ

 'דיוירדןיתרןיג >ה,ןמוו6זייי$)חהדנ'ל וןי>*ו
 סייו ךןיכז^|ור4?ע^ן1|^ש3ו " ה$יעיזיחוצג^ןיאגיג8זין<ג
 ייימ^זי^מ^^ו *" קנר^יתדפ^^ריצי ידא
 ונ^^ויגועייפעןימאמגשצ^ יזגוצאג^רןיגזי^דאג^
 ׳גוהי !יי -!11.^*. •,*״*... *•-״. 'ףי6מי(ר^עריוכ7'־'""'1״:"1
 ^גזיאז^עיןזי^ה!.^! , ^
 ־ס^^י^אוי^י^ו £ 3זעזמ>״\חי%1<1**01^/<י*>1ו*ז יי> -6נא י^מל0!וי<'רו'^י^רז?ו*'ו *׳־*

 ידמז1ךעצףת1ע^^ תאזה_ז\^ויגגיי^>)זג11וי ,,*
 ^ז^ר־זי^ז^ ^גלועס^זי^זווה^ £

 1ייי ח! .?י.^ י .

 *^ד^חץרע^ציאו^היו ךי־ר'0'ידזעל<\^רמאגירה3
 ^ד^מלע^דיוי^^הי־יזגז ןעכץיץרמ8ו^יה^גסווא5
 ׳?מצר^ירמז^מר^ו ^5מגפ^ח>גיזי'ןגררג^
 י?,י^1^ס^>ג^.1 , !^ריה^יימיי׳יז

 ^^?ינשץ^פצןיש!!'^ " ^זויערח^^ךי!)גר^**\רי
 אציר#!יזוופא/ןוה^&יסירס ^פרמזא^הפז^#^י9^1 ן.־

 1* .יו•
 ,י*^ '•5"**,♦יציי-מזצ׳מ׳-* *היע***־* ה ןיוע *ד \״**ג? >*** !*•הייו ז*)>-מי *^־—^,*יייייי *ית.ז*מ לי זי>*י <״י
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 \ \ ך׳ יי "די *יי"׳* ^>יז$1מ^ג^זומגמ\

 ^׳ג^^ו^^ערזיעג^ \ ^ומא^ר8אף^ש*ן
 דפ&וןילצחמעוילזגי''

 חא%ו$פו
 ! 1: 4' * *-־* -צ*־* • ג $^!בר|1רשאאההזזו>רצד

 ן^]ןע8ז|1עב^מעוןממ)׳
 ,גינו ?כירכןדיק |וגס1סן ןיגזעד-ל

 נ^י*י^*ו!?5#ומ<#
 אמפדע סןל?שוס&ומא

 ^ז^גדןי/1ו#מ>וןגח%ן
 !ון^1ןןצ;וג1ונל?>רש5^ ןי^ד'
 ןו(^מ\^1^1^מ״!לר^ע ..._
 ^^גיזי^ו&ימיצ^עא^ א£גמפ'רמאוה;^זןי(דחו מ$ו
 5'נןןגהיג1עודגז1וימא:51ו<ז?ד^ ןז^מייגע דזבידיידמלא1ה י*> 3
 ־מוינאללענךי^שפל-גלןגעאד מנזלחאגרמי$בושמיימ1

 אזיחמאז ו^דא^חירגייאדו א-ייספאי׳י (*י&במידכי^ערזי
 #^1ג^^צ'יא^א^מץיאיף" ןמןע^זיאמירכנימיוון^בדיאל
 ^יעיו^זיכאסוןיכזילכיאז ז לאערזי ק^וגהמראהיגפ^ע
 י^חער^י/מלז^ירי^
 ד^לליחילאסיצ^איג^הו ד3גמ%״'£זיא'| $היצצ
 י^ייל^ן^גי^' אעיזימה1ו)<צ^(וי5א?יע

 ^השיא^ה^^עגוגידא ^יאאדןזילמי־יא^'
 רעאומלדא^שויז^ע5ויניעפ > פיעפופ5א1ו!$ז.ו

 ׳עאכ^א#* ״״ ,]ז^|>א^ממןו1*ויי^

 *'*,*י ***•־יוה *ימי•?^,! י^׳י׳י־ *׳.*/ 4—.*>***{ * **״׳'
 . 'י ־־ י



 * י׳ ד ן ך *
 ■ *,יז * י*♦*׳ י* ׳'י**זי ןלץ*י י"**" > יייי**״*י" > * *זנ*ו1 •*♦ *יי י• ר—-**>•*׳1 *־"*יגי . ^י.דךע׳***׳

 *]/'י

 ףיכעך5יענץמתדד^ך%נ

 ה.עי4$0

 מ♦
 ע׳3ג

 פיעןנשס£]^
 הכיגדאיגעז*

 £יי ו

 ןזופממהזי^ןהומ^פזויקי
 ן-מ&ז^ע^רמ^סקוקגו
 ינופרילעמי^ר״^״־ז^ז^

 ^־*מח^א%^י?יי
 ד1ונמח^עז^ז־שת1*׳5

 *מ$מפהי1יו95מ יראןעכ וע*ז
 כ^חאתיביעיאל^ומדחי^ד
 ^%%ח!\ו^וןממיס(7יייו

 ןיי^ז*5#נז?מ^אמזה!^ו ..
 ומןאודותכחזיערזיעכמזזמ ;; ׳זואמךהרמ חןויירטמ^אוגג
 ׳^וץויאועהןמביעוונ^ו 1

 '£ ~4*+' *• 'ג ־ גיזי׳/ז•־*•^ * 141 וו

 רשהדד^שי/

 ^יעצית^ו^ו&נופררנג
 ^ו^ימץיגאז^יחממוןי

 ו —י** י*--*. — * ••*״*. *" %׳״ 1

 •ו^1סךידןםז5ישא3מא!ון>ין1״ו
 י^ע־^היזיורז^שדזי ץיד*
 ו^כנו^אןנגן1>\רכן1וןוו#
 זמישירתי ואמשואונ'* זזעבש
 >נף^^זיי1#(ורדשו^דסל

 ישלףןןימהו^י לךד;?<ך*ד?גה
 ונשס^מ>שרן^נ־יל|!זשצ

 %*״~41 .־•*"-י-. יי—יי . יי־-י ,•י#".

 י!ווונחו
 אצ•

 $צ#:'
 ז$א

 ,׳ר^בזחערעשויייתפםירבנ(־ ן?ח|
 *רמיה^מ^אואומא^
 ^ימאזאי^מיגגישידיאזציא
 ^ף^עמגץרוליזירתע"'
 י׳י^גאמאלצפמיזןאיפ^ע

 -תי^ה־^
 אויז^םס^ףזאגןעעדמיישע
 מץי־צ^^%
 ^**^זמ#הלאבאעו

 - '^ז״״״^רמ^דס^ימ
 :^וי^ס^ך^

 'ךימ״דןמיק/יתיחפשאמז.׳!׳?
 ?י"* זרדןרי *ייי%!י .

 סת/יסיזמנן־עזמ^ל!
 ^רןדא\יגי!^זזתןן^5ז^

 12*80??י^ ^ !*ן*־ >-״ימוו1־ץל^>צ1^

^
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 ^זוי^ר * *|י| י(* ^.ן, ^י-ן^^-מנ♦ו _-

 ע־י׳ו)*

 ממזדמודימיימימ״איומוא■ , מימ:^יןמז{מ$*#$8וי
 ־טעאואףסז.^.^^^ ^ 'ד^^ימ^^ו^יעיון■(*
 י^^?1^¥ו8>1א*| לכיי^ו^י חצש&וימיל
 י?^ד ח^^|יאיוויי$$ ילאו הימ&ש&י&שו הילומזן#י

 אעמלוגד^או^ד&^אוח•! לע יב%לפי1*י5ך$;וי*?ו זיייי
 ך$*)<1זיי זז3ועףי^ןאי# ^גהמדיו/וי/סי^הי רל*ו ך$י

 ג ^וללחי^עדפ^ו^י ׳!^הי^הי^זחי^יורייי
 .דו^גןל^ריע^^ ייה^^*!*ן#88י$1

 ^חןז#מא?^לי8 ^מי^י^ממגז^י
 ^יצלעמויזייעי^מ^^שו יג?מ^י/ז(יגאגיזחוילעו^י)<

 ו#$ין^ר^/<$ז$עצ א8^1'ןייל^חגויי)?ן|ויו^וז>א
 ^׳ג^ו/^תיג^ . ^סדאש^^ירלש

 1, ־רע^^אירק^פומאצס י' ^היר^פוילו^עןורמושנ



 !*לךגעד ךי4י1*-מ* **#*^*ע*ו1ע♦ ^־׳־־^•וין ה,חי די>^׳ע> ץהמעי>נז<1 י

 ו^^מ^ייעימויסזה
 ^'הדמ^קי^ע^ש
 ו^נ^צצייולג^^^
 #הוו^^ע9ין^*^

 ^ווי יוח וי ש! וז^ ן׳ ו
 א^ו^עזסיןונז^׳לן^ו
 ין^1^אטפ!>^>וחגויה)1>
 סי48אה1מטיימ*ר1עאו^י/*זו ?

 ט^1יידעאי#^1<ר^
 מ&טכ^&יד^ז^^פח
 ^^■ינמא^ר^זץשד^
 ^ף^ר&אןא^גןנמי

 . 1* ?4*\ ^ ך * • ■*•. %י ^ 41 .י ^ ,*

 ו ג

 $יויי * ^י !£־ י ??־
 םע^וי י^ןי?י>־י^יולאיע1

 ׳צ^עמקיחאןגאוזיירן^ד
 ^דימימויגןיאגי^יי^ד^א,
 ^^ג^^צי&טגיציוי
 *^|#^^^א65)4ןז
 ^דאתמ^&זויויי^ג^

 גיר^יז |||ן
 1״י!5ל.1״־ו!

 \ישנ>

 ״.״. 7 ..״ .י ?.ר^]]\ךע^*ן *׳4(~
 א^ו*׳#למואןטי#י^י\

 ץי^יון^ב^^^ג׳ )כי^ה^נ^ףםו^
 ^!♦^יליו^^ו^י' ^8^*מ>יע^*1טיו^י\
 יויממ^ייא^א^ו ##ע^ל^ש15^ו

 ■ •• ־י* 7 *7* ~- .?ו !ן #^ןןיי

 )'*־ ' ' ד'1' "ליג "'י "יי"' 5 י ׳ ' ' (*
 דרימי תיח^יגיז *ד*#*־*! -זי^וי מ%עע ך1י>^י ♦ל>צ>|*ר^ דדיח• ׳ל**■* י>י ׳/לי״יג>ו%״-*־1 ^■יי"■*5ךוע->*
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 ""ך"" ^ו^זן^גצ^מומא ^]>1^ווי^י5צי^ן?גחמו
 . {יי^יי$#^?^ ^^הוויזפץי1ר;היןג

 ג י מ^י#!'
 •״*. םדןיאגידמצג^וה׳]^^ ." ^^%^על!ע^יע1זועמ

 !ןיוי?^י6ש^יו1וז*1<־ו הימודל *" ^ג^זז^^אציז^הן
 (ל^צ^פצו^הי?!^ *פציש\ ־ו&טציש $דגע%
 ^(ו^גיה^^יצי־^ ,רע^הועגןג^גשךןצו/־

 ^״׳1^■?■*ז• ןעס^סיעןתעס^סה^רןבג
 גדיגצה^הומיץיאהיועג^מג ל8שחאושי י^ םילצ^ירבד

 "ומ5מצ*#זען4י^^)ז

 ^1מי*שצ^ךצמיןוזמ5/<
 י^אמנ^יז^סו***"'

 וימ!^^\ר^יה?גיאג/<
 ו^י^ה\'יז\זמויחזיירצז!ו^י
 *-'■־'1"־י * "• * • •

 תיעי5וע,להכשצו
 ך׳" מי%\יד^,ח^מ>לי1!ו*ןו%

 ״״״• '״ס^/זמןאארייזיו^ג?
(*$$?* ~ 

 ^5,גיי^מ^רצדן
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 נא]1נ^יח9מתווג!ותרמ1עזנ י1

 דפ סצב^מ^י^״יו׳תשזממ

 ייוו^יי^׳אהממ^

 שמאיהת^ו^פיג^עיהז
 ^ו!נז#'י^^ה%פ

 ^^ןה^יגסו^#
 !יעמ^צ־מ^&הידיצןויגייח
 ^צ^יי^מגימיצרכיעךע
 '^י^י^^ייוי^גיימ)

 ,* . ־ג *>חו יד

 §״ מןיא6/וז^56׳ ' * 1• • ־ •" *£
 ו\ '^דמרע^^^מ-נמי&מ
 1: ^י43י^י{#ע^ו, .
 *יי גי^^ימרד^א^^פ :

 חיי/ד^^יזוו^מו "
 #ד)9 ,־־ ^'ויגה!ני^ר'לג1רווו5רו1ו5^זמ

 אבךגסז^1ד5ן<מט^דע תוי^היישיזהפה^^" ■־ך"
 |^^סו*וו<ו^זוי)י? !

 ^ו^גןבו^וו^אעלןיה^ע׳ ^5^יןיהעיית:?>1״^ימ *
 ;3^ה1 **תפןידיו 1ק*1י ו^*ח>יזי זמןי*1ימ י*ף ז \*מן ^ *3י^י*ו-צ ך^&הן* חןי^**יו 11* עח11 ו**ו 1
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 ׳וי*׳ד(/^מד^ןץרמ^״ץ•' ^^ודיח״רעקע/וו^^הסו^

 . ממ^ו^^חממ י

 £ 5*יממ|^#ומ 1 ימעי^^יי^׳?
 ,ןיי■ 1^ה^^^נועי^ מ*^אא%>¥#יוו!
 '!:״: ו^ו^ר^ןו^^מ1?

 אער^א^ילל^זא^יו^ן ^^1נ>יד1^1סןמו$^

 י-•'!••'" '%!יי־ .-־י׳

 ^•"#^יהמן^!ו
 ח>אצמ%ור^וג:^
 ' ■ אאימ^אמ^ע^■ _ אמזג^יעד^ון^^ד^

 אלדויגא׳ונ^יייג^^ןןוצאש ר^^'1חיאר?יזי*ןו^מ©(ל1מא־ן
 ן. < י^&ו* $^^.ןן*ו*

 זז^ןמז^זי%י^י>'
 ץגאמי^יע¥#ין^ו6^
 א^עזי^ ^למזיבו^איו&ימ
 ןיכ^י&׳י^ שי?9שמסג>'ליוהמ'י

 *ח

 \ה-יןה " ־ד־י>גיצע וזס^יו דין<^ל>גן ^•*י* ו?ד>5>*.ןו*זמ,יי ם^רה ך־י־י4־־^י*יי יי**״*׳*'׳



 מדעעמטזיפהך זיפהד^**** •ד—->>כיזיו *י ףי*א*׳ **••יייה^יו 1*41>יע<י י3*י*1.*י*י*• ג^יעיויזמ•^* 14י0ו

 \^'וןיאעוהא^^51^

 ז1^^ןמ^ה8ז^/* .
 י^זייגי^מ$ימאא1$ ^

 \*\*־ \. .1 1*144?116* *40 4^24* 41!7*ו*•^* 4444£•411*4*22

 זיי" *יי׳ " ׳י׳*
 ^וון4^והו^#י^ <׳ *|מ*ון*@81*^'יי
 ^מ8מ^'#לן^ ויי&ה^^יוי־יב^^
 אצ1!דמע¥\^!ני|ן^'הו(וימיג ן1ג5י'ןמבם^א<יג*רו^י^
 ^והיו^א־ווווגאג׳ו#^ ^י^ן^*א#$מ
 אציזצי־י* אאג4 ר&סצ הי$ י^דמניגוי&יאא^יחפ^זי
 י$ א^ומממי^י א׳יע^עיזגצ !אץ1ג^(וכמעיי1
 מיאייצימאאינאאן^זי^ -!
 ^ןו^יגיי^&ידא׳פ^צ
 ^•^#*^1ייו>ו ג4*ו#*^מ!י^י^
 •^המידי^זירצה^עיוזוראפ * שאוא־יאג^זי^• ^*יייייייי*
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 $*ן$^אמיצע 41/ 44
 י'רגמזויין6פ^י^א4׳ןן(*
 1ו6ןי^^דן^^
 £^י^ש(ון%8׳*ון>£

 ־־.וזצ&ו
 יצג -^>ן

 •" ידירוי יושו הועצלו^עאמק
 * ^1>1ן|י1ןה'ייעו'ו''יחצ^י!ו#
 ג '^/?,ובי^זןופ^יהימי"1 ־

 גישףחת^ג״צלמ* ־"
 ^י^ג^??גמצמזאע^ו יימ^פ^^יזממ'

 ^מה^זג'ףמי%וצהז
 מ^גוינדיצש^צאןסייציה^

 ׳ג ״*..״ -<־ 4^^!
 יצ' 'םך^-חי^שלע*1ס^ןנ

 יי" ^אונגשך%^יגיהגו.

 :־ איעימיהו^היז^וסיווהיו
 ךפהייו יה^דה;<רהד#מיגי

 \ %'(ון^מיעו^יציןגגג^
 / '^!^*ו^^כיומ
 ן.י#ח^ם*^סן!^ {מי|^ו#ד5ייו8ג

. ; 
 גג׳י׳ז3ן *>י*׳4>#ן1 י***1 *ן,*.(*** £חי ?ח *ן ♦*•> 1זי)^ןד דמג ■י-ינוגי *׳דח^י ^!>80 ודיןמיו ׳ייו ג יחאיניי 1



 1!זוה^סע^ג^יהמטויו
 זטדבז(^^^ א£י|6

 "צזצ1וי/ו

 ז%גי^ז9וה^.5״'.ז(יא

 ^זיודי^ק י% יר?ז

 %!^1ע.'יע^־דש'יזווזי'
 ^דמאמאו^ר!^צשרםי1^י

 ^^^'ור^ושילצוע^יו
 ^ה1גי!ו^י^״5יו^י1צו

 "־־ יז^^יג**^ ^רלז^^&ה^י״ציד
 ׳ן*^ '1רסעגיצו&מ'

 !יי'*/ |>**יי' . 1 |^*י^ |5^ /!

 *מי^^ר8עע(ג^י\ " *ו0ד/צ^״?ו^^

 )^ןיג^ערץצאר^ו ^והיףץי״גףגהגמאטה^ד
 י^ימ^צג• מ*0מבון<1יןי*וזזזן<1ני,־*ו ^ג^*ו*י.1־יח>ג.גד>41־יח *יח* ."יעי* !***5׳,יי '*־־•גן***יז זי1יוגזו****ח



 דג1י^ן#וי)איועעצ ןוליול
 ׳^ * ׳ \ך# •ה /%'— יז־! ין־י׳־י•* •

 .1ני׳** 4 ~~ * 4ג יי1 מעו ר8(מע1ני^ם!זמ\דה
 ׳;*׳* ׳ייי'י''^ר4■!** {"'%$.

 אמ^ימ^^וצזו׳^ו^
 1(י^י^פד3נ%ןי!#ו5ן^

 ^ש׳ז^י^&ימימ
 הי^־גןד&עדייצוש^דמ^פ

 ד>ץצי/ו5>^א%^ר^
 ^שייפ^^ימגיפר^

 * ם^ר!\וי|5א<מ>^י^שיו

 ^׳עי^מיע^מעשי^ן^שיןגי
 ^ש^יזו^ל^ונז היצ^ו&יי
 י^^ויןוו^א&מ^שייו
 ל1^ץדג?גר^^ ןוידבל יגיו

% . _ 4\ 

 * ^ * יג-
 ג.*)**,^*#" ח^.,^ ^ יי^ י>״׳ך "ה•^



 ^ז^ריעס^ז
 ^^^מזיי5אמלי^ עשי^וןי^פזאאגד&רןיינ

 י זיי&יי*^
 כ , +* , >

 1<?1וע\ידש
 ..יודץאזע^ ^גזי^ו^|^^י<1*י

 •י^ריעסא־ואיחןעשי^ ^^?1ג{<5אמן<מ1^תי
 פ3##$מ' < ^ץפ״אב^שכ^יחהתו
 ו.^%ר2^%לרז5*יוורמיו ,#הי ימיד^ר^^ץמ *3ד^ אזירמא־ג^י^י

 ע?נ65יל^ח1<י1םמיודשה י■־ שיאץידיע^ןיי.ןיןי8פוז;גמ^
 ־ ״' טיר^ח^יעהוז^פימעפ^י?

 ז%6י!?ע5^%ו 1|כיע
 י^^י^עזיגרלסל^
 ^ילממ^דיזא^הרל^

 אל1\ינ?יש לנ> םד&שכ&תי
 י(ומ/י ק?נז;ס1ךג>כו

 ןאטי^גזנילולגווזורבןיין מה5י1 '3לא

 (יצ^היל^ימצע^ז^ ,
 ם^רגאסעל ז\;רןה*ליל3ןוזוד
 \#\%לין<צ{<^בהעיו לווגזי
 ^יצשליצעל^מןזני^^וו

 ^מויועדשןינבדדהןפ^ו
 1^ו8י^ו^^#*ה
 ך*^וליצ)^ץ.י^ול/ז^
 >לימ'פיר^חמז^י

 3מ*
1 
 4 יל^/ן^י^ןיי-וזיןהטימעפ ז* %%י^י**מ*אעי
 זל1^ף 9ח^5*11 ח*ןגיפ!>ג>\יש*יד*ץיממ ^יןז^1ג3*עה.ח^והריסיוי^:יך*י>צנרו*זוזי^י^י^^מן^י>9דןג^י>עיו



 ז?י^ד5ז*>/<והיכ1תי'ן^י
 רג^וגררנו^ויןי^גיהגו
 יהז^^וזוד^מגיא^א

 מ6ץו יאורגע^^היריצ
 5 61*ייה

 ^^זמימים^יג^יעמ^ 4 י^י^ייגיצז#
 ו^ידימ^;ם>(יג
 ומז?^ש%זחאו^

 יי" .ו וי״׳**״־ {*ייו ו ו**ו^:י י״־ןייי״י״יי*׳

 ^^^זיאנימיי

 — ^ ץיי^#^1^יוןיי.1^* 1* י
 ן55אסו^ןו^4ז^וקב
 הג>^זי^1!צי וו£1א5ו$£ץ$'

 יח5:\ י*',ק•■
 ץ ",וזוימממ*"^
 וגועין&דש^^ךד&וזטשעזמיאו

 ^^מימ^^^ממןזייץ׳ ץ

 ^^יימזדעזמי!!'^
 ץצ&רמפ׳א? ח4:זו\גי *כיעגיר1^ד

 .. .., , י^ור#? ק%ל'1 15$\
 יזדו^ש^יי^עי^דצ&יאוב^

 .5׳— .י״4-*. .י * 4 _ .

 1יאסב>ז?ו8ימונו^1^^י/י)וצג
 יאז1ימחגמ5ר3גיישנכ\זיפ'׳
 )^ממי1יי©'י^/יח'׳ הז-ש^י

 % יי־ -\ / רירג2
 וומל^ממ&יו^המוםיזועמ
*15*80* 
 #אצעדי!בה4ןי1י^ *זו56ן>
 1מימ^*מומ*$נ

 רג ן^מן יגש&^/ות קגזא
 י^ויארמיה^^&ייר $מ>אז!ז
 ^הי,זמואיןי(<8׳ל(>ג ,

 ^צ^גרש^חואזיי^רמיזיי
 ^דןז^ך^זר^י^

 1/***$##1 >1ו*ן לג*#*ן{4*£;*ן ***£^^1*01.14*^״- י• — ^*יי׳^י״ו ~י**£?♦* ;*־?* *י 55 '^׳ "*

 ^!*3מאםי^?8^ע/^י*ב
 ^אועדונ^אא^הזהזיו^י



 ?גמו ד**״ייימ*י**יי *וי־׳־**":? {•:״״״ י* ג־*ין3.פ ב• ט?י4ג
 ג׳יווי׳י'

 ז>מ^1ן(צ^5#י1י?ז©י1
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 זיצפהיעועדע^ר^יעןעב

 *ןיי

 מ '1

 ^אווואדמייסיז^מ^
 מד&י^ן^איזר^ש

 תיד&ער $י$ו י^ ^ו^ציי
 #^**08450*1* יא^^ז^וי,^
 צןיוה%וא(ו^ןיזףג^מ ^#״י^ל*י?פ1ו
 םימ^מ^ד^זף^מיז

 "־ • - •-

 ם^שצ^׳יאצויחמ א!ומל
 -ויףח^^וו

 ^או^ז>למ*מ^שאדאטמ ר^זאוו^ימייז&ו^א&יו!
 א&וביו עצ$ו א^/גיכיזכגבו י

 — !11 ץ)
 דז : *ו־%*1\* <£ןה " 5 —-*י ז־י ; -

 ג• !זיסינפז^ז
 •־4 ג•־ —.-1״ יז4 4" *£"-/> ג1פ .י1* /״* ■״* -*׳*־

 "^,^י^מ^מאסע ^*1^$
 יעו^וםימיהידגדרצס^עסיכמ# * ש/<והיןקדהוזוץ)כ!יהיג|אזו
 ^^י$תפ^ש%ושי " ןואי^ת4ןיאו^ו^
 די&ג^םעזזיגןימורי^יצו א&שץל&הי^או^ןיצ
 ןיצןונן^ןויוו^מיעואיכגש ^נא^^וויו^גייעי
 ^^אי^ימצמצי^!׳ לא9״^מנז?^1

 ^!ץ^אושיש^והיצמשינ ו*8א\ר5;זא^ו*יש>1
 1ז^גך5ישי'7ימםעז1^'פ י־ר&^א^^&^תי״י•
 ש^ו^גיצשו^ח^ונ&ז^&ר' ^וה^וז^למ1ין5}״אייין"
 **"*^•י86#אוצ<8^ ^.•#ימן^וי9^

 י*ח^**#י ^#!11 די
 ׳יזוזויוחת משחיצולוח*

 ו^י

 ,י ז
 )$)*** > :מ>*1י ״4שנד*ןגי^♦ * *־״**:!* מג^י* ן*4ז**יוו*** *״ חז׳מייו*וחצך׳פ*1* י



 ״41-ירע# *ע;מו*ר^חיוגזלא יק^:ר^ו4^>3*עיו 4—^גמ*ו?ן1ן^^ן♦^
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 1_\ו 61 * * -*כ *י י ?
 ,״. )ייעיצלהמ;4'(ון1

 ^ומהומ^רץ^ש

 '8^ןגאןי#^*מ .13)808 מ3מ
 "■**י* ייי■!ייי (" ->* ■זי-ץזזי ->״־■< ך1)־ זי!*״,•*"ע,","!,*,,11״ג-.>*׳> •מ•!{*



* 

* 
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 יוו5|ןמממ 8!?״ן!׳•

 ^^מ^הישמי^ר^ידמ ר

 עשית

 )^שו^^״וי^שזיגמזךמפ
 ש#ו^1<?יחג^זו*י#גויכר

 מ י^א^א^יחי^7ע

 2 י■ ^ ^ % ו 1

 *ח>

 יי"■ -{$$$*■
 י^*א88

 ויח♦

 1~■^ 1^^]?,^־'^'^1^־

 ♦יוו♦

 •י^;ודהו^ר?גגורו^גו
 ו ןיידזמ •וען?^יר^4יע
 י ^א^יר^^ר6עף ס!ויהדא
 1 (<ץ?ז !י1ןוי 1צע זיו*ימ ז^ג׳ וו0א

 4 י׳ ; ׳^1( * ^ ע* א*• *י?* ^ ־יי:

 ?חמיי^ייזיי*
 מחןן^ה1ה^ג^לננה^פעה

 ידע ץוצעו ןוה^ר *?!£׳$
 איצע ה&׳זנ 1יתפ .^צמ> היזגימ
 י^ע^גיףןכימ♦? {ריצ^וי*יד
 ־$יצו#צו , > '|ון1ייח
 י^ז4מי#י1^מ.

 ן ^!€^#י€ *־**••.-
 י5 ^*ם^^יר^מזיייחי

 זיייד5 היי״זז'אעל&יי ז$8> ירה1>

 ויזייץזווצ?ףיךון?!ד?י#
 יסגגוי^^יןי&גויפ^ןישמ
 %ח^ק!<יהתןיעב■•/^♦^

 ^1נן4^ןז^ץי^!^ד5י5^<3זיד5^/?

 ^ויג^^י^^יי^י
 *־ךמי^^ייוי^מזח
 $גו£י ^ה%ח א&ול *ינג^
 1י^יןזב^ן^וזאו^יג6(

****££ 
 ^מי#^י?5י^י

 ןמי#^ממ#מ1
 *מ**
 מןמ*וי



 ימ^6^^5עמוד^6
 ^יטא4>סי58ד^>|ומ .
 1^187^ן^ן^ייוי^^1!£! - * —

 ^ןי4ין׳'

 ^ךיעןטו&ר-ד^י&י^

 ״? *״£ ידנהסמול^עיא^ציי! ^לם!יץמי^^>ר^1ן6^
 ^**•ו וימזסיזעו ✓עיעו ע **£*׳וד^ין



 זמ ו;1זו^ 'זןה םןןימ^וע יתי\ע

 ^^אי^י&ני^ו

'1"—"• 
 גחאזזי ." עז

 1§הביגי^(זא^ו^*׳
 4יא^הר!גא^'י^אלרה

 ^מוי^זיציזח&ןדאיוע.

 ■י^ר^סעדי^י^מיג^
 אגרגדהוישצ^וא^יו^גועו *
 . ט• '• ז*י־ א־.••* ט־ס ^ץ־• *ע

 ןמדי^!מ)^וו^

 ^א^אל^*6^אה
 יי#(׳>1ן>־ןגידע^ז>^זזעיז
 וןממואו^אצגיצזיישיא^ש

 %ו^^די5אמהא1ייןי
 |י1?^?^י(יזן4!איוע?נ)^

 ןצי&זעייראמימדא^מ׳םעןענ
 ^"1זאי א5£ע^%א$ואנ>גא

 טיימההא^יג^ינו
 םי5וע*3וגישגאז¥ועאךזוז
 ^#1ם^וחמ^?^1י§•#' !ד"

 '^^''דנר^ויגוצמיייפר^ \ומדי?9אויס5?עםל\ןג'ו!^יא •ייך

 1גלפ ירא *״
 מ3!

 .1מ
 1 י^ז^ר^9*מן^י ״״ ^זיןלון^<ןיןא>י^וי^^

 | (^ךו^זייגדאן^•^ ^^ועוגשד^׳נ^ייו
 § ע^ר^די^עעייאאצעל?* 1ה^ביוסמודי^רל״?!^
 # ץ18׳וי^'מאעףןי,^רגו ןיךימ ל^%$ל\$ע״ן?גייפ*'

 0ןיסג>^1י/11ן^ע)ארץ1 ה^*׳י*/זבי^י^עדמו4חע^>גל ז>^^ר־לגעג>יזזנךיי^י4^״י1,מע*הז'^5'י זי-זיי^י׳י



 א׳י\ ויחושעוא$עאי!1! אוושה
 יל&יה^ח ןןגןו^א/ו^ז >11^
 'אצ^ימישיי(

 ^?י^הירזש/י^מ^ג^ו*
 ^דצגו<י^תי^יזיש

 #יר§?ימ<.^רא)^ח
 ^ז^*י*חי9 הזע!
 מיןו39^ד1ו5^דא!גר)51ךמץ1ז)

 ;"ר* (ונ^מ^יו^^
 ^'^;4(־'ןץגהיןגש^א^יש
 ^יעו^ר^תדש^מ^לא^^רא
 עיז^יז^ד^סמ

 ^ישגיזי^ייו^^ןו?!^
 ־אינ םעה^דןוןוץ,י^ ןמםידשול

 1^ע^שו^;עת1<ר *וז^יד
 ׳חי,ןיע/ויל/<א!8מ1נה'נ1'£*11*
 יה^4ש/ו$ו^אי8><צ'*

 ^"׳?^ווןגסיהאאא^!
 ^ח^ףר^9!ומלגשזמג^

 ביי^מצ^ה^^וייזוהישו^
 .^ןו^#ג^?יהיג'י^

 •יץז£*ד5אזגנזוזעשן^אן(י$
 -<ם!'יוה>>זחר^זטץ%ורןצ?וןינ

 * ^מן<ז15^ש9דע>ען״3

 , ^אה^ש יי ,
 סידו18^י4ם,ומא>\ר^

 . ^^י^ייג%שי^

 ןח^יגיי.־*י ^*.*^*#*.יחגש,י*^ ף,*, *, *1*1 ±*•*1 ג*י*



*. ■.
•ן{
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 >*יי>־:*7י ^יי^הת "ל־ -ך ן*ץע

 '9מוןמ;וי(י!'עימש1א׳־;^5

 ך׳^יי^^^מוומןע^
 מ^א&^דג^ ן^ץמיע#^'

 י^£זיי^ןו$מןיןי? ״.
 ^יומ1וינ8מאר^%^;וי
 ייממ^|וו^#?
 ץ.^5 והייעשיןו^יר^ו״ןא

 ל^ןצדצ ןולנוגריר ן1יו^ 1

 ץר—׳>** *ד—^>*זיו *יי ו♦** י*״״* ן*ייי ייי־־י^י

 ו•?." "'"רי!1$*ן1י

 ץייו^ך^^^א״ימי^י
 ^שז׳יור^{<דרא#ז^
 מגימעןןמ^יי^^דלג*^
 ##ו#ז?וןג^ער^^זא
 ומו^ייממ^וסמר&זיו
 א0י1^ר#י^ד3ע^

 •מ*ן^8י1גז\י^אס^^זו!ו

 \#אע\ש!זירש%רש^ע

 י#מ^*^ןיא^$<

 אמו^^(^#11*זמ 9וצ^פ^ע£ג־*ע!?שי$
 י^(י^מ^)^(ג^ רוגד^ו !י6ש$ ז#׳
 ־מ^מהרמםי38ןע1(י.יה*מווזו^11■ %08י7י)^זמחג>אמא#גה

 ;,.״.־,. ■;;:ב־״

 *ימיו*#•
 '1^585*1^^^119 3ש1
 ע£גע>1 א^וה&יפי ^ ו$אא1?
 זיצ!%א1ה^יג)^^

 $***> ו י>ד**בימיו ע1ג*י>ג*ח *^0צ גיז♦ ז>#> {ר>?6+ץצמגעץימ*•* ץ^יג^־״י* ^***י #זע^יעי
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 £י*שמ\__
.. 

 ״״״״,״,,״ ^מאי3היע4׳'י
 ^ענ^^א^ר^ן31צ >די)יאו^}<א?ג#קד;עאזר־^

 מי*מ^ול^מ$גוצ
 לעחיעארגיומהזיי^עי)^ ה^יא^^י^^גי

 4 רש^רהנס דעומ־ס^ו האלו 6 4 מו^יי

 אא*מ9מ9ול^1^^ ד:
 א&עזי^ן^יש־רךלהצ^יי

 י׳%^)^^חימ?ואיסוש^
 . ^'^'ז?#עישו!ינ^
 * מ1^הןהמי%י^.ייע^ע

 ן^ז*זמ^וא^י/<^
 ^^>עא^4ומ?פן>ז\*א

 ן,
 £וי

 ו*די1 7׳״ ^׳״ר |י׳ י7 י\ יי \

 ' 1^ל^6י^מ3י*ד1>ונ^י13
 *ןזצאיא^ין^א^א,^
 ^.1ג5ד^שא^דשיגלן!זו51הי

 * וו^רחן<^מ6ש^1^1!.^או
 ין|עיל#ן>(ימ^דן^^
 ^־*•עו^גסןוי^א^גו

 ג



 ד•

 יפי

 *י ׳• ■* י1ל^צ יב 'לע 0*^ * י 7*

 ^^סיידמייו^זעי^
 ^י״צגו^^ע^ןואצ

 (סיקותך^0ל יי* ףא3מ ח״^ד ^^־לק״חרךל/ןןזז^רן ק/זיחי/י
 זח^וה^גדיצדא^ו^ ץ^תש^זזמו&ף^זו^יו
 ע<ר'די!ו^ר^חיווע^\רי86 ^מהיגועיןיןצילצזיץלאו^
 מ^ויהיפי^יג^זייגיג םילמו ^^?צשע^זי^וןמ^
 ן^רלןנ^ומר^^ %!#1מ^ימע^
 ימ^^עממ^הז^כה^ <ר^ץז^ד^מח$ןמ־
 9^0^01^^ 1 ולוייצוא^גוצעפומ^י
 ^יינ?נ^ייר1)<יץנ״^^4ף ־ד ^^ש^א&צו&ייעיג

 לגי3ימיזידגו^יוהמ^6ה^ד
 מ*£# . 11 #י ל^יפמזמ*
 ^אגימריו^ד^ד^ " ^דמ^<#*9ך#*ז#
 ־אןןץח1נ^ ^לז^ל^ןוליעה *־ ^/י£ו$ ד|^אמשא8מ
 ^לנ״^שי^זו^המישי ד י^אמ^ו^ימ^



 44*ל1^(היאאייין<'7אי^ו6{נן< .ד^י5ה©ד^8||^^%
 •%י^88מ8^מי115מ •'',ו < . •-'13^1^

 _..>דז5׳!

 י £._״..,.- __

 ־ףיי^^ז^דמאו^ו? " ^מ^%מ8ו^ממ
 ^#ועי:י#$זיןו י??ע ךלי^ו^"־ '""'י ־־־*־

 מ*{וגיזו^יז\ומר??ה5\
 וגאו

 ׳־״ ועי^*ג׳מ |י^ל>גג ו ^ר * .-,ל, 3.--ג*>י**ו.ממ-#ויו כפןי*\>*י*1#



1 1 

 £ זו^^גןדי8^^אן,ן

 םייושע יעיו!צ?ז
 א^לדי^ךגיגזי^יז^
 דמי&יילב^ויו^י^ען^ו

 )^שילזצאד^געדף^ילביו
 ך ירי — *־ *** ^ 4(

 ^וי!וו^י י£'בומאץ*יןלאיצונ
 זמ8מגי|ואנלו^^
 י^של^יהויואאואו&מוע

 א^מא10ז1אוו1

 וליעשך^^ר^ו1'^!
 י^עסז^וי^ר״פ^זזה ג

 ^(יע%י¥נ^8>יל^אז?ז ^%^י*ך^מי§
 לואסאויווז?קזח1נזי^עע)גועי1 י6ן ייאת&אמל׳יעי^ד ^(ו
 צ&^^א^נמ^? ""י ^ה^/יא^5^מיי ?



 ,7 ל4#ו '^^\ע^^יויווולז5^ב

 מי*1גע־{\זו'גי\י
 ^נויאןאמ^ף^? י" א ->• ,׳.׳ -י״,״
 דנ$ד1>ז*ו)ו5 ?זכ**%ו ץ״ללןיר י* דלדיצגומ אמלמאו"^*
 1^מיא0מו^י^ ^ או\זחי]ויצג^י^ז^רמא1
 ^ימ5םעו^זחג^*ו
 ^מ>וובי^1^וימןגגזן1(>ט^
 הי%^^ן4ץהז)וה5ן<הע
 1ימ^ו , "ירומואת
 ^1^?*ד#3יג^אי*ש

 ז^זיי נלי^ערתגעעי^גינזעזו י^יגדד ץ^זנוי1£#ו?6)<
 !ו^ישייןה^&ילגה^מ?

 -**'י ",8יי3 ^,*יי^״אי" •>״״•״ •■ג-יימיי-ימטןצ-״י־ח-מפסן־ויזס ^•־1 ימ*'1ו-*(וץ^*ז



 ייגגס^
 *פ

 מןמיומ3.#

 1 **1+ יי י״ליד*^4 *; .זי$
 0 ז

 ^!ינ^חאג^ועו^ו
 !׳1^ו#5)זי^וגמו^
 יעדד^^'^מז^זח
 לן^^^יושייייה
 זןהדק^^^זי^מיממ
 ן • ז \• 14 י1' * \- ד־ אצ^ימוען^סי^מ^ג

 1! ) ,> . > . 11ןע1^£^*^ת2^414£44

 .י$ע

 יר^ווןוענזיייאפ^ 15ע?מ
 ^יד^זו^די^^י׳יוא
 ^ג>^נקםען?ג;וע1רי?איל)
 ^ה^הלגויןזגעי^
 ^וח^יןנ^^יי
 שיע1ד5עהרזו4י|?ג>וליג^
 ^ןיצי^י^ישייוא^ז^

 . 1 :י _ _ 4**.^ ** *

 ^ג4יןנח^'1 יד^]פ{)!י^חב^^^4 ק^ ?קן ^!עעה^י עי^מיי^4'^^^ מ •"גייס*



 ' יו״
 ^ימ^י^זירימז^ ן^45^^ומו*׳א^ע
 4^;411.^^4^^1.6ו^<*4%* 1^*י^4**1*4* ** <•***'**% י#ז^זי*^מ1א# %י^״!^אח^1\ר5יי

 ^ ןע\ ץ רע י[*7יז*1י*י-> '¥ .1*״*$

 ^וממ^ףןא^^יא"טן^
 םוע!^ייןומ^3^ח{<]ר'צ^
 ו#^א*י>זז?*^מ91א)נ5
 י^^גןיאא1ואען0ס?גו^1
 ד;3םיממנ\%>יאש/זא

 ־י?ל הןו^רי#דץ$0אי3>אי
 אץרא^שז6ד^ג>םקיגיא

 ןן^י^וא3אזואי

 ^׳^/^גאריהזגואו
 גו^^יא^״^׳טס
 ץימנאסע^כ^ן^יעאאואי

 /2* $ זי*

 1הוענ?5>ע^יויה1ותימז^
 גימג^ר^יאמאאאטע

 ^אהיה5ממ\י.*ץ\ילינ89!ער{ז
 ^%נא)^.^א^!זןמ
 ^וז^^היאמזסמז^ו
 ט1ו6ן^^#*שי^
 ם^המ^&ו&מאןג^
 ^י^סו&גוי^אא^ךעו

 ד^%וימ^
 ^ומימיימחמיז^

 ו״להעדא^".,.^.^
 \מ#^15ז#ץג@ ןמואז
 ודיהאסשו עדש\^גי^5ןי;ש
 ^^יז!*ץ^1ד^ומ^9





 ־.£* ־\ ;

■ 

 4* ד״יז^

 1 ״—י״

 י| ח1.־ * י■

 ^!1ויגז5זו^^ר3*.חמנמאו

 גך*יעס״5^6ד

 .-״.׳ע^מ?ה^זיוה^ןז
 ז^1^י^%ן>־ךומהל^

 י*ומ^מלןממ8*^

 מיממגיא^ןיא־ףו^ו מ?יצ©
 ^#וא^יץ^י

 * 1רו^ץ#^^; *ח^א
 ז> ^ו|אמ?מאמ|^ /?$|*מ$ו

 |ו^8^ו5י1וו^
 !!?^"^.י^נאפא^ימאיגי^ו

 אמ יממוא#^ . ׳*־**י *יי**
 (*עי^י^יאוגגא־ן

 @י8ן§ןמ^ '•^ ג ני*י

/// 

 *־■:>

 ימבנ _.

 ^ומ

 י־־
 ד&לי^ןגוער־&סא*^

 " ><;־5#*₪|5^'ו^ימ
 ץ ^ימ3ממי׳יפיןג1א^ילד

 ^<^8^1י^ו

 ד^^^הי^1#ו^מא,
 \ל8^ונ!וי8אי^^ד^

 #$ד0זף1*י*י* ^עמו^יאי
 ^י^ו^זי^״מיע^חעו
 ^ן^^ימח&מ&ו

 גיהיו^לח "ק*1ואג%ביתנ1^נפ
 ■ון|שזז|^וד1^עיםןיד^ןז*#
 ן* #@11י|א!ו#נא?י^זתא.
 ' ג^א*ו!ו^%?

 י ר^ן^^^עי־מנ!א^
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 .*.ג,

 )רו^בה^אמטיו^ומי ירעמ
 ג^הםלז§הזו^ח^ןיד\^

 ,._.ן^^נהצ^!*{ .

 8^^ץ$1ע^י$*רע
 י#^^ד^ו*ןו^ ?ה)5נמש\^^>וגידי[יי!<\

 •ד^וללפ&^ידמיאו^יזמ
 ג^אקמ^ר^יידצ^יווי^ עניטד^סייוןאא^^בגעיי
 ~ - ^ ^ י **• 4 *ג• ,^ -:ן>^ .% ^ 1,4 4 \ •■י׳• ** # *<• £



 ^הי^יוי^^י^־

 י5^י^§)^ביאמ'דן5!>1ן
 )ד־י
 ^ו^^זי^ףהייינ
 ^"^ןג1נ/ינר^םיו?זפזו?ן,:

 לי^מ*זי1'

 1י1ו^*יממומח^^^

 הד־ואי^יביי !<י:£יינו־וגעי #5

 ימ־^ג1עגמ^א^גיא^־ו

 ^היפ^א^יון^מחיןדי^ו
 4^ו^זיןד^'זייייז •

 ^)^דןב^מץמששומעיז

 א^דמ ה!ג% א&ד ${יי* 111$
 יד

 ׳יגבןווחי־

 ׳ם^ מימ*ע פהוק^^יי׳•׳!

 13מי^ן*י^^^

 רש״י^ןבםע$^עדו^
 ^8מ^%^^א,יונח!\
 ־^^^גהמגזז^ו^ח

 |י118
 *יי בייאי עיגר1*ננ^־4מ

 ־סיז
 ^.־י^דיח^וע^^
 ןפיוי^'^ד\ןי^1^׳5נ;ד
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 ס^^-^^זיויוי־מ־ס
 ע^1%יםי^ך!^או|י5^
 אז1*א^|[י/<^#^<י
 ^אבא^^בי^ז^־ו
 /^^!י^ו^ו^ידעדמ^ן
 ^^,^1ו^גמיד&ריז׳ו
 5וףו^ז1זז^ווזי?9רן^1יץ%
 יר&ן^סנ״^וי^־יו^ר

 ד^.1א8*מינל^
 ^א^^׳מו^זממיז
 י^זךיייל'\יל8א\יןוד 1#מ ח%

 4״*.י>..י. ^־זיייי^ ״. . _ 1, ^

 $(<!ו אי^י^י י4*1וא> ה*1\ו
 ׳דאחי^/^וגיו^&^־&עי

 יידגש־ויו # 1יגי$ ^,ד^.
 י!וזן*!מוצי*יש\

 %^?גץ£ג>י1 וא!גיעיןרןיכר
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